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ÚVOD
Výro ní zpráva o innosti Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany je vyjád ením
stavu napl ování Dlouhodobého zám ru vzd lávací a v decké, výzkumné, vývojové a další tv í
innosti Fakulty ekonomiky a managementu na období 2011 – 2015 v pr
hu roku 2011.
Fakulta ekonomiky a managementu (dále jen FEM) je sou ástí vzd lávací instituce v systému
terciárního vzd lávání eské republiky (dále jen R) charakteristickou jedine ným posláním
a specifickým odborným zam ením. Tato jedine nost vyplývá z jejího zam ení na vzd lávání
a sou asn výchovu student , kte í jsou v pr
hu studia ve služebním pom ru vojáka/vojákyn
z povolání (dále jen VZP) a po absolvování se stávají d stojníky a prapor íky Armády eské republiky
(dále jen A R). Vedle této primární orientace FEM soub žn nabízí možnost studia student m, kte í
sobí nebo hodlají p sobit v rámci ozbrojených bezpe nostních sbor a dalších subjekt
bezpe nostního systému státu, pop . se orientují na problematiku bezpe nosti v privátní sfé e.
Akreditované vysokoškolské studium je na FEM len no do t í stup . Studijní programy FEM
jsou v bakalá ském a navazujícím magisterském stupni studia pojaty modulárn . To dává možnost
pružn uzp sobovat strukturu studia m nícím se požadavk m resortu Ministerstva obrany eské
republiky (dále jen MO R) a dalších sou ástí bezpe nostního systému státu. Nabídku studia na FEM
dopl ují kurzy celoživotního vzd lávání.
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULT
1.1 Úplný název fakulty
a) Úplný název fakulty: Fakulta ekonomiky a managementu.
b) Zkrácený název fakulty: FEM.
c) Sídlo: Kounicova 65, 662 10 Brno.
d)
ízení: Fakulta ekonomiky a managementu byla v souladu s ustanovením § 95 odst. 7 pís. b)
zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm
a dopln ní dalších zákon , na základ
návrhu rektora Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškov a se souhlasným
stanoviskem Akredita ní komise z ízena dnem 1. zá í 2003 rozkazem ministra obrany eské
republiky . 34 ze dne 8. srpna 2003 splynutím Fakulty ízení vojenských systém a Fakulty
ekonomiky obrany státu a logistiky Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškov .
e) Právní p edch dci: Fakulta ízení vojenských systém a Fakulta ekonomiky obrany státu
a logistiky Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškov , podle zákona . 172/1990
Sb., o vysokých školách, ve zn ní pozd jších p edpis .
f)

Webová adresa fakulty:
http://www.unob.cz/fem/default.aspx

g) Adresa pro elektronickou komunikaci:
d1f@unob.cz
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1.2 Organiza ní schéma Fakulty ekonomiky a managementu

kan
Prod kan pro studijní
a pedagogickou innost

Tajemník

Studijní referát

Správní referát

Prod kan pro v deckou
a výzkumnou innost

Prod kan pro vn jší
vztahy a rozvoj

decký referát

Katedra ekonomie

Katedra ekonometrie

Katedra ochrany
obyvatelstva

Katedra logistiky

Skupina pro modelování proces

Skupina ízení finan ních zdroj

Skupina všeobecné logistiky

Skupina pro zpracování dat

Skupina ekonomiky obrany státu

Skupina logistické podpory
Skupina služeb logistiky

Skupina pro distan ní studium

Skupina inženýrsko-technické
podpory
Skupina ochrany obyvatelstva
a prost edí

Skupina vojenské dopravy

Katedra ízení palebné
podpory

Katedra ízení
zabezpe ení boje

Katedra ízení lidských
zdroj

Katedra vojenského
managementu a taktiky

Katedra celoživotního
vzd lávání

Skupina ízení palebné podpory

Skupina ízení zabezpe ení
boje

Skupina sociálních v d

Skupina taktiky útvar a svazk

Skupina vojenského um ní

Skupina personálního
managementu

Skupina taktiky jednotek

Skupina obranného plánování

Skupina vojenského
zpravodajství a EB

Skupina bezpe nostních studií

Skupina ízení zabezpe ení
podpory

Skupina právních disciplín

6

Skupina vojenského
managementu

1.3 Vedení a akademické orgány Fakulty ekonomiky a managementu
Vedení fakulty
kan:

plk. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.

Prod kani:
pro studijní a pedagogickou innost:
pro v deckou a výzkumnou innost:
do 31. 10. 2011
od 1. 11. 2011
pro vn jší vztahy a rozvoj:
do 31. 10. 2011
od 1. 11. 2011

pplk. doc. Ing. Petr ECH, Ph.D.
pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.

Tajemník fakulty:

pplk. Ing. Milan ŽILÍNEK

Vedoucí kateder FEM:
Katedra ekonometrie (K-101)
pov en ízením

prof. RNDr. Zden k ZEMÁNEK, CSc.
RNDr. Marek SEDLA ÍK, Ph.D.

doc. RNDr. Ji í MOU KA, Ph.D.

pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.
pplk. Ing. Jaroslav KOZ BEK, Ph.D.

Katedra ekonomie (K-102)

prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.

Katedra logistiky (K-104)

plk. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D.

Katedra ochrany vojsk a obyvatelstva (K-106)
pov en ízením

prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.
Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc.

Katedra ízení palebné podpory (K-107)
pov en ízením do 31. 10. 2011
od 1. 11. 2011

plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
pplk. Ing. Josef VONDRÁK, Ph.D.
pplk. gšt. Ing. Milan KALINA

Katedra ízení zabezpe ení boje (K-108)

plk. Ing. Lubomír KROUPA, CSc.

Katedra sociálních v d a práva (K-109)

doc. RNDr. Ladislav HALBERŠTÁT, CSc.

Katedra vojenského managementu a taktiky (K-110) plk. Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D.
pov en ízením od 1. 5. do 31. 8. 2011
plk. Ing. Miroslav MAŠLEJ, Ph.D.
od 1. 9. 2011 ustanoven vedoucím katedry
plk. Ing. Miroslav MAŠLEJ, Ph.D.
Katedra celoživotního vzd lávání (K-111)

Ing. Pavel Z NA, MSS
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Složení V decké rady FEM
stav k 1. íjnu 2011:
edseda:
lenové:

Tajemnice:

plk. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.
prof. Ing. František BOŽEK, CSc.
pplk. doc. Ing. Petr ECH, Ph.D.
brig. gen. Ing. Bohuslav DVO ÁK
pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.
prof. MUDr. Josef FUSEK, DrSc.
prof. Ing. Petr HAJNA, CSc.
doc. RNDr. Ladislav HALBERŠTÁT, CSc.
brig. gen. Ing. Vladimír HALENKA
brig. gen. Ing. Štefan KALETA
prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc.
Ing. Miloš KOVÁ
prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.
doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc.
doc. JUDr. Ivan MALÝ, CSc.
doc. RNDr. Ji í MOU KA, Ph.D.
brig. gen. Ing. Rostislav PILC
prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
doc. Ing. Mária REŽ ÁKOVÁ, CSc.
doc. Ing. Bed ich RÝZNAR, CSc.
prof. Ing. Jana STÁVKOVÁ, CSc.
prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.
plk. prof. Ing. Zden k VINTR, CSc.
plk. Mgr. Mojmír VODI KA
doc. Ing. Jaroslav ZELENÝ, CSc.
prof. RNDr. Zden k ZEMÁNEK, CSc.
Ing. Lucie VÁLKOVÁ

(D FEM)
(K-106)
(PdVV FEM)
(SRDS-OS GŠ, Praha)
(PdVVR FEM)
(FVZ UO)
(K-104)
(K-109)
(SL GŠ, Praha)
(VeSpS, Olomouc)
(K-104)
(ES MO, Praha)
(K-102)
(K-111)
(ESF MU, Brno)
(PdSP FEM)
(MO, Praha)
(K-107)
(PR UO)
(PF VUT, Brno)
(OSV )
(PEF MU, Brno)
(R-V UO)
(D FVT UO)
(SP MO, Praha)
(K-108)
(PSP UO)
(V dR FEM)

Složení Akademického senátu FEM
stav k 1. 12. 2011
edseda:
Místop edsedové:
lenové:

pplk. doc. Ing. Zden k FLASAR, CSc.
Ing. Petr N MEC, Ph.D.
Martin VOK ÁL
Ing. Alena BUMBOVÁ, Ph.D.
Ing. Alojz FLACHBART
rtn. Bc. Petr HOMOLA
rtm. Petr CHLPÍK
rtn. Bc. Monika KNYBELOVÁ
pplk. Ing. Jan KYJOVSKÝ
Mgr. Ji í NEUBAUER, Ph.D.
pplk. gšt. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D.
Bc. Marek POSPÍŠIL
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(K-110)
(K-104)
(13-3LZ-C)
(K-106)
(K-102)
(11-2PZ)
(12-3VM2)
(12-2Z)
(K-108)
(K-101)
(K-111)
(11-2OB-C-K)

Tajemník:

prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D.
Dana OTTOVÁ

(K-107)
(K-109)
(D kanát FEM)

Složení Disciplinární komise FEM
stav k 1. 8. 2011
edseda:
lenové:

Náhradníci:

pplk. doc. Ing. Zden k FLASAR, CSc.
nrtm. Bc. Antonín DOLEŽEL
rtn. Bc. Petra ONDRÁ KOVÁ
Ing. Jan MRNUŠTÍK
Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.
et. Martin HOUDEK
Ing. Aleš OLEJNÍ EK, Ph.D.
et. Pavel SLÁDEK

(K-110)
(11-2SL)
(11-2RK)
(K-104)
(K-109)
(13-3M)
(K-102)
(12-3RK)

Složení Rady studijního programu FEM
stav k 1. 4. 2011
edseda:
lenové:

Tajemník:

doc. RNDr. Ji í MOU KA, Ph.D.
doc. PhDr. František HANZLÍK, CSc.
plk. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D.
pplk. Ing. Lubomír KROUPA, CSc.
pplk. Ing. Miroslav MAŠLEJ, Ph.D.
Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc.
plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc.
PhDr. Jana TOMŠ
pplk. Ing. Mgr. David ULLRICH
prof. RNDr. Zden k ZEMÁNEK, CSc.
Ing. Pavel Z NA, MSS.
Ing. Jaroslav HOLÝ

(PdSP )
(K-109)
(K-104)
(K-108)
(K-110)
(K-106)
(K-107)
(K-102)
(CJP UO)
(CTVS UO)
(K-101)
(K111)
(StRef FEM)

Složení oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management
edseda:
Místop edseda:
len p edsednictva:
lenové:

prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.
pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.
doc. Ing. Bohumil BRECHTA, CSc.
doc. Ing. Petr ECH, Ph.D.
prof. Ing. Ivan GROS, CSc.
prof. Ing. Petr HAJNA, CSc.
prof. Ing. Dušan HALÁSEK, CSc.
doc. RNDr. Ladislav HALBERŠTÁT, CSc.
prof. Ing. Ladislav IVÁNEK, DrSc.
doc. Ing. Miloslav KE KOVSKÝ, CSc., MBA
prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc.
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(K-107)
(K-102)
(K-104)
(K-110)
(AWD Brno)
(VŠCHT, Praha)
(K-104)
(VŠB TU, Ostrava)
(K-109)
(MU, Brno)
(B.I.B.S., a.s., Brno)
(K-104)

Tajemník:

prof. Ing. Miloš KONE NÝ, DrSc.
pplk. Ing. Jaroslav KOZ BEK, Ph.D.
doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc.
doc. Ing. Oto KUBIK, CSc.
plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
doc. Ing. Bed ich RÝZNAR, CSc.
doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ, CSc.
doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc.
prof. Ing. Pavel TOMŠÍK, CSc.
prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.
prof. Ing. Dušan VI AR, CSc.
doc. Ing. Jaroslav ZELENÝ, CSc.
prof. RNDr. Zden k ZEMÁNEK, CSc.
Ing. Ji í KRATOCHVÍLA

(VUT, Brno)
(K-110)
(K-111)
(Akademie STING, Brno)
(K-107)
(OSV )
(MU, Brno)
(K-102)
(Mendelova univerzita, Brno)
(K-106)
(ÚOPZHN UO)
(K-108)
(K-101)
(StRef FEM)

Složení oborové komise doktorského studijního oboru Vojenský management
edseda:
lenové:

Tajemník:

prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
doc. Ing. Bohumil BRECHTA
pplk. doc. Ing. Petr ECH, Ph.D.
prof. Ing. Petr HAJNA, CSc.
doc. Ing. Miloslav KE KOVSKÝ, CSc., MBA
prof. Ing. Miloš KONE NÝ, DrSc.
pplk. Ing. Jaroslav KOZ BEK, Ph.D.
doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc.
plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
doc. Ing. Bed ich RÝZNAR, CSc.
prof. Ing. Pavel TOMŠÍK, CSc.
prof. Ing. Dušan VI AR, CSc.
doc. Ing. Jaroslav ZELENÝ, CSc.
Ing. Ji í KRATOCHVÍLA

(K-107)
(K-110)
(K-110)
(K-104)
(B.I.B.S., a. s., Brno)
(VUT, Brno)
(K-110)
(K-111)
(K-107)
(OSV )
(Mendlova univerzita, Brno)
(UTB, Zlín)
(K-108)
(StRef FEM)

Složení oborové komise doktorského studijního oboru Ekonomika obrany státu
edseda:
lenové:

prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.
prof. Ing. Ivan GROS, CSc.
pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.
prof. Ing. Petr HAJNA, CSc.
prof. Ing. Dušan HALÁSEK, CSc.
doc. RNDr. Ladislav HALBERŠTÁT, CSc.
prof. Ing. Ladislav IVÁNEK, DrSc.
prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc.
doc. Ing. Oto KUBIK, CSc.
doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ, CSc.
doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc.
prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.
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(K-102)
(VŠCHT, Praha)
(K-104)
(K-104)
(VŠB-TU, Ostrava)
(K-109)
(MU, Brno)
(K-104)
(Akademie STING, Brno)
(MU, Brno)
(K-102)
(K-106)

Tajemník:

prof. RNDr. Zden k ZEMÁNEK, CSc.
Ing. Ji í KRATOCHVÍLA

(K-101)
(StRef FEM)

Složení oborové rady doktorského studijního programu Ochrana vojsk a obyvatelstva
edseda:
Místop edsedové:
lenové:

Tajemník:

prof. RNDr. Zden k ZEMÁNEK, CSc.
prof. Ing. František BOŽEK, CSc.
prof. Ing. Dušan VI AR, CSc.
doc. RNDr. Jaromír BAŠTINEC, CSc.
prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc.
pplk. prof. Ing. Ji í CABAL, CSc.
pplk. doc. Ing. Stanislav FLORUS, CSc.
prof. RNDr. Jan CHVALINA, DrSc.
doc. Ing. Josef KELLNER, CSc.
prof. Ing. Zbyn k KOBLIHA, CSc.
Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.
doc. RNDr. Ji í MOU KA, Ph.D.
Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc.
Ing. Zden k PROCHÁZKA
doc. Ing. Bed ich RÝZNAR, CSc.
doc. Ing. Petr SLÁDEK, CSc.
doc. Dr. Ing. Michail ŠENOVSKÝ
Ing. Ji í KRATOCHVÍLA

(K-101)
(K-106)
(UTB Zlín)
(FEKT VUT, Brno)
(APS, Bratislava)
(FVZ UO)
(ÚOPZHN UO)
(FEKT MU, Brno)
(K-106)
(ÚOPZHN UO)
(OSV )
(K-101)
(K-106)
(G HZS R, Praha)
(OSV )
(ÚOPZHN UO)
(VŠB TU Ostrava)
(StRef FEM)

Složení oborové rady doktorského studijního programu Vojenská logistika
edseda:
Místop edseda:
len p edsednictva:
lenové:

Tajemník:

prof. Ing. Petr HAJNA, CSc.
plk. doc. Ing. Pavel MA AS, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav CEMPÍREK, CSc.
prof. Ing. Ji í BALLA, CSc.
prof. Ing. Ivan GROS, CSc.
doc. Ing. Miroslav JANOŠEK, CSc.
doc. Ing. V roslav KAPLAN, CSc.
prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc.
prof. Ing. Pavel KONE NÝ, CSc.
prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.
doc. Ing. Zden k K IŽAN, CSc.
doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc.
PhDr. Alena LANGEROVÁ
doc. Ing. Miroslav PECINA, CSc.
prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.
prof. Ing. Miroslav VALA, CSc.
Ing. Ji í KRATOCHVÍLA

(K-104)
(K-203)
(K-104)
(K-201)
(FCHI VŠCHT, Praha)
(K-205)
(K-203)
(K-104)
(K-204)
(K-102)
(K-204)
(K-111)
(CJP UO)
(K-104)
(K-106)
(K-202)
(StRef FEM)

Poznámka: Doktorské studijní programy Ochrana vojsk a obyvatelstva a Vojenská logistika
jsou programy akreditovanými p ímo Univerzitou obrany, které však byly rozhodnutím rektora
sv eny do administrativní správy FEM.
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Složení Edi ní komise FEM
do 31. íjna 2011:
edseda:
lenové:

Tajemník:

pplk. doc. Ing. Petr ECH, Ph.D.
Ing. Eduard BAKOŠ, Ph.D.
Ing. Mgr. Kate ina BRABCOVÁ, Ph.D.
pplk. Ing. Martin REJZEK, Ph.D.
Ing. Jana VODÁKOVÁ, Ph.D.
Ing. Ji í KRATOCHVÍLA

od 1. listopadu 2011:
edseda:
pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.
lenové:

Tajemník:

Ing. Eduard BAKOŠ, Ph.D.
Ing. Mgr. Kate ina BRABCOVÁ, Ph.D.
pplk. Ing. Martin REJZEK, Ph.D.
Ing. Jana VODÁKOVÁ, Ph.D.
Ing. Ji í KRATOCHVÍLA

(K-110)
(K-106)
(K-107)
(K-104)
(K-102)
(StRef FEM)

(K-104)
(K-106)
(K-107)
(K-104)
(K-102)
(StRef FEM)

Redak ní rada asopisu Ekonomika a management
edseda:
lenové:

pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav ANDRÁŠIK, DrSc.

plk. prof. Ing. Ghita BARSAN, Ph.D.
pplk. dr. Vasile CARUTASU
doc. Ing. Miroslav CEMPÍREK, CSc.
prof. Marijan CINGULA
doc. PhDr. RSDr. František HANZLÍK, CSc.
doc. Ing. Old ich HORÁK, CSc.
doc. PhDr. Hubert HRDLI KA, CSc.
doc. RNDr. Josef KALAS, CSc.
prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc.
prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.
doc. Ing. Oto KUBIK, CSc.
plk. dr. Marek KULCZICKY

doc. dr. Stefan KURINIA
doc. JUDr. Ivan MALÝ, CSc.
plk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D.

prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
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(K-110)
(Slovenská technická
univerzita, Bratislava,
Slovensko)
(Nicolae Balcescu Land Forces
Academy, Sibiu, Romania)
(Nicolae Balcescu Land Forces
Academy, Sibiu, Romania)
(K-104)
(University of Zagreb, Zagreb,
Croatia)
(K-109)
(K-110)
(CJP UO)
(K-101)
(K-104)
(K-102)
(Akademie STING, Brno)
(Tadeusz Kosciuszko Land
Forces Military Academy,
Wroclaw, Poland)
(National Defence University,
Warszaw, Poland)
(Masarykova univerzita, Brno)
(Ná elník odd lení
lost electva, SRDS MO,
Praha)
(K-107)

doc. Ing. Bed ich RÝZNAR, CSc.
prof. Ing. Milan SOPÓCI, Ph.D.

dr. Oleg STAN K
prof. Ing. Ji í URBÁNEK, CSc.
doc. Ing. Jaroslav ZELENÝ, CSc.
prof. Ing. Iva ŽIV LOVÁ, CSc.

(OSV )
(Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava
Štefánika, Liptovský Mikuláš,
Slovensko)
(University of Quebec at
Rimouski, Canada)
(K-106)
(K-108)
(Mendelova univerzita, Brno)

Redak ní rada asopisu Obrana a strategie
edseda:
lenové:

PhDr. Libor FRANK, Ph.D.
PhDr. Vladimír ABRAHÁM
doc. Old ich BUREŠ, M.A., Ph.D.
doc. Ing. Miroslav JANOŠEK, CSc.
Ing. Vladimír KARAFFA, CSc.
doc. PhDr. Zden k K ÍŽ, Ph.D.
doc. PhDr. JUDr. Miroslav MAREŠ, Ph.D.
pplk. gšt. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D.
PhDr. Josef SMOLÍK, Ph.D.
PhDr. Libor STEJSKAL
Mgr. Richard STOJAR, Ph.D.
PhDr. Vít ST ÍLECKÝ, M.Phil.
PhDr. Petr SUCHÝ, Ph.D.
PhDr. Jan ZÁV ŠICKÝ
RNDr. Petr ZEMAN
Mgr. Ing. Tomáš ZIPFEL, Ph.D.
Ing. Pavel ZONA, Ph.D.
Ing. Pavel Z NA, MSS.
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(K-111)
(Sekce obranné politiky
a strategie, MO R)
(Metropolitní univerzita, Praha)
(K-205)
(Sekce personální, MO R)
(MU, Brno)
(MU, Brno)
(K-111)
(K-107)
(Stálá delegace R p i NATO,
Brusel)
(MU, Brno)
(UK, Praha)
(K-111)
(Ústav mezinárodních vztah ,
Praha)
(MU, Brno)
(MU, Brno)
(nezávislý expert)
(MO R, Praha)
(K-111)
(K-111)

1.4 Zastoupení Fakulty ekonomiky a managementu v reprezentaci vysokých škol,
v mezinárodních a profesních organizacích
V pr
hu roku 2011 p íslušníci FEM pokra ovali v zapojení do innosti odborných a profesních
organizací a pracovních skupin jak v R, tak i v zahrani í.
Tabulka 1: Zastoupení FEM v reprezentaci vysokých škol, v mezinárodních a profesních organizacích

Organizace
International Association for
Statistical Computing (IASC), Section
of International Statistical Institute
decká rada Generálního editele
Hasi ského záchranného sboru
eské republiky

Stát

Jméno, p íjmení – status

Katedra

Nizozemí

Mgr. Ji í NEUBAUER, Ph.D.
len

K-101

eská
republika

prof. RNDr. Zden k ZEMÁNEK, CSc.
len

K-101

Jednota eských matematik a
fyzik

eská
republika

doc. RNDr. Josef KALAS, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav MICHÁLEK, CSc.
doc. RNDr. Ji í MOU KA, Ph.D.
prof. RNDr. Josef CHVALINA, DrSc.
RNDr. Marek SEDLA ÍK, Ph.D.
Mgr. Ji í NEUBAUER, Ph.D.
lenové

K-101

Komise biometriky eské akademie
zem
lských v d, Statistická
spole nost

eská
republika

doc. RNDr. Jaroslav MICHÁLEK, CSc.
len

K-101

doc. Ing. Roman HORÁK, CSc.
len

K-102

MC JSB FWG NATO
European Security and Defence
College, Executive Academic Board
Spole nost pro vojenskou
ekonomiku
Správní rada Vysoké školy STING,
o.p.s., Brno;
Redak ní rada asopisu UP ESF
Pardubice
eská spole nost ekonomická
len komise pro studijní program
„Ve ejná ekonomie“ ESF MU
decká redakce ekonomických
publikací nakladatelství
WoltersKluwer
Stálá pracovní skupina pro vojenské
obory Akredita ní komise Vlády R
NATO DEEP Arménie

lenské
státy
NATO

eská
republika
eská
republika
eská
republika
eská
republika

plk. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.
len
plk. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.
len
prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.
len
prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.
len
prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.
len
prof. PhDr. Miroslav KR , CSc.
len

eská
republika

Ing. Jana VODÁKOVÁ, Ph.D
len

K-102

eská
republika
lenské
státy
NATO

pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.
len

K-104

plk. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.
len

K-102

EU
SRN
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K-102
K-102
K-102
K-102
K-102
K-102

Organizace

Stát

Akademická rada Vysoké školy
logistiky, o.p.s.

lenské
státy
NATO
lenské
státy
NATO
lenské
státy
NATO
eská
republika

Redak ní rada asopisu Vojenské
rozhledy

eská
republika

Výbor pro transformaci logistiky A R

eská
republika

NATO DEEP Ázerbájdžán
NATO DEEP Gruzie
NATO DEEP Moldávie

Bi-SC LCB Doctrine Committee (Bi-SC
LCB DC)
Logistics Staff Assistance
Combat Service Support Working
Group - Battlefield Maintenance
Akademická rada,
Land Forces Academy, Sibiu
AZV, odbor pedologie
eská pedologická spole nost
DEFNET (Defence Environmental
Network)
NATO/JEPMG (Joint Environmental
Protection Management Group)
Defence of critical transport
infrastructure Research Team (RT)
Establishment
The Outsourcing Institute
Institut pro ve ejné zakázky a PPPs
SRA – E (Society for Risk Analysis
in Europe)

lenské
státy
NATO
lenské
státy
NATO
lenské
státy
NATO
Rumunsko
eská
republika
eská
republika
lenské
státy
NATO
lenské
státy
NATO
Ma arsko
USA
eská
republika
Itálie

Jméno, p íjmení – status

Katedra

Ing Pavel Z na, MSS.
len

K-111

pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.
len

K-104

pplk. Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D.
len

K-104

prof. Ing. Petr HAJNA, CSc.
len
prof. Ing. Petr HAJNA, CSc.
prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc
pplk. gšt. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D.
lenové
plk. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D.
Mgr. Nataša POMAZALOVÁ, Ph.D.
lenové

K-104
K-104
K-111
K-104

plk. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D.
len

K-104

plk. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D.
Mgr. Nataša POMAZALOVÁ, Ph.D.
lenové

K-104

pplk. Ing. Jaromír MAREŠ, CSc.
len

K-104

pplk. Ing. Jaromír MAREŠ, CSc.
len
prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc.
len pléna
prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc.
len

K-104
K-104
K-104

prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc.
len

K-104

prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc
len

K-104

plk. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D.
len

K-104

Mgr. Nataša POMAZALOVÁ, Ph.D.
len
Mgr. Nataša POMAZALOVÁ, Ph.D.
len
prof. Ing. František BOŽEK, CSc.
Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc.
lenové
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K-104
K-104
K-106

Organizace

Stát

IRGC (International Risk Governance
Council)

Švýcarsko

prof. Ing. František BOŽEK, CSc.
len

K-106

eská
republika

prof. Ing. František BOŽEK, CSc.
len

K-106

lenské
státy
NATO

prof. Ing. Ji í URBÁNEK, CSc.
izvaný len

K-106

lenské
státy
NATO

prof. Ing. Ji í URBÁNEK, CSc.
izvaný len

K-106

Polsko

prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.
prof. Ing. František BOŽEK, CSc.
Mgr. Ing. Radomír SALIGER,Ph.D.
lenové

K-106
K-109

Expertní tým pro posuzování grant
bezpe nostního výzkumu,
Ministerstvo vnitra, Praha
NATO Joint STS-CNAD, (Security
Through Science – Conference
of National Armaments Directors)
NATO Air Force Armaments Group,
Joint Capability Group
on Intelligence Surveillance
and Reconnaissance
European Association for Security

Jméno, p íjmení – status

Katedra

eská
republika
eská
republika
eská
republika
eská
republika
eská
republika

prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.
len
prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc.
len
mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D.
len
mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D.
len
Ing. Miroslav JURENKA, Ph.D.
len

eská
republika

Ing. Eduard BAKOŠ, Ph.D.
len

eská
republika
eská
republika

kpt. Ing. Mgr. Martin BLAHA
len
plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
len

eská
republika

plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
len

K-107

eská
republika

plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
len

K-107

decká rada Fakulty
bezpe nostního managementu
Policejní akademie R

eská
republika

plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
len

K-107

Komise pro tvorbu Koncepce
ípravy p íslušník rezortu MO

eská
republika

plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
len
Ing. Pavel Z NA, MSS.
- konzultant

Asociace ve ejné ekonomiky
decká rada Policejní akademie R,
Ministerstvo vnitra Praha
eský národní výbor pro omezování
následk katastrof
Regionální výbor pro omezování
následk katastrof
Meziresortní komise tvorby Koncepce
ípravy ob an k obran státu
European Association
of Environmental and Resource
Economists (EAERE)
Výbor pro terminologii/Ú OSK SOJ
Rada rezortu MO R pro výzkum
a vývoj
Resortní koordina ní komise
pro rozvoj koncepcí
a experimentování v resortu
Ministerstva obrany
Výbor pro koordinaci tvorby
vojenských doktrín, vojenských
edpis a služebních pom cek
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K-106
K-106
K-106
K-106
K-106
K-106
K-107
K-107

K-107
K-111

Organizace
Oborová komise pro studijní
program 3. stupn „Bezpe nostní
management“
eská ergonomická spole nost
Stálý výbor Rady vlády pro BOZP
Spole nost pro trhací techniku
a pyrotechniku
Standardiza ní výbor Ženijního
vojska A R
Výbor pro terminologii/Ú OSK SOJ
Pracovní skupina pro ochranu sil
proti IED / GŠ A R
ídící rada pro NEC/GŠ A R
Matice moravská
Sdružení historik
klub

R – Historický

Stát
Slovenská
republika

prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
len

eská
republika
eská
republika
eská
republika
eská
republika

doc. Ing. Gabriel ŠTEVKO, CSc.
len
doc. Ing. Gabriel ŠTEVKO, CSc.
len
plk. Ing. Lubomír KROUPA, CSc.
len
plk. Ing. Lubomír KROUPA, CSc.
len
plk. Ing. Lubomír KROUPA, CSc.
Ing. Jan MAZAL, CSc.
pplk. Ing. Petr HR ZA, Ph.D.
lenové
Ing. Jan MAZAL, CSc.
len
Ing. Jan MAZAL, CSc.
len
doc. PhDr. František HANZLÍK, CSc.
len
doc. PhDr. František HANZLÍK, CSc.
len
Mgr. Ing. Vratislav POKORNÝ
PhDr. Mgr. Bohumil PTÁ EK
lenové
Mgr. Ing. Vratislav POKORNÝ
PhDr. Mgr. Bohumil PTÁ EK
lenové
Mgr. Ing. Vratislav POKORNÝ
len
Mgr. Ing. Vratislav POKORNÝ
len
doc. PhDr. František HANZLÍK, CSc.
len
doc. PhDr. František HANZLÍK, CSc.
len
doc. PhDr. František HANZLÍK, CSc.
len
JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D.
len
JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D.
len
Mgr. Ing. Radomír SALIGER, Ph.D.
PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D.
lenové
Mgr. Ing. Radomír SALIGER, Ph.D.
len

eská
republika
eská
republika
eská
republika
eská
republika
eská
republika

eskomoravská psychologická
spole nost

eská
republika

Asociace forenzních psycholog

eská
republika

Asociace psycholog práce
a organizace
Asociace psycholog poradenství
Klub autor literatury faktu
Spole nost pro v du a um ní
Komise pro d jiny ech v zahrani í
FF UP Olomouc
Bílý kruh bezpe í
Trestní senát M stského soudu
v Brn
eská pedagogická spole nost
Asociace pedagogického výzkumu

Jméno, p íjmení – status

eská
republika
eská
republika
eská
republika
USA
eská
republika
eská
republika
eská
republika
eská
republika
eská
republika
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Katedra
K-107
K-108
K-108
K-108
K-108
K-108
K-110
K-108
K-108
K-109
K-109
K-109

K-109
K-109
K-109
K-109
K-109
K-109
K-109
K-109
K-109
K-109

Organizace

Stát

Jméno, p íjmení – status

Mezinárodní asociace u itel
filozofie

eská
republika

Komise MO R pro hodnocení návrh
a výsledk výzkumných zám

eská
republika

eská spole nost pro rozvoj lidských
zdroj
Historický klub 1872 a Klub autor
literatury faktu
Komise pro hodnocení projekt
výzkumu a vývoje p edkládaných
v rámci výzkumných program MV R
decká redakce non fiction
nakladatelství spole nosti Albatros
Media a.s.

eská
republika
eská
republika

PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D.
len
doc. RNDr. Ladislav HALBERŠTÁT, CSc.
plk. prof. Ing. Bohuslav P IKRYL, Ph.D.
lenové
Mgr. Lubomír KUBÍNYI
len
Mgr. Aleš BINAR
len

eská
republika

Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D.
- samostatný hodnotitel

K-110

eská
republika

doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D.
len v decké redakce

K-110

Spole nost pro projektové ízení

eská
republika

Rada vysokých škol

eská
republika

mjr. Ing. Jaromír PITAŠ, Ph.D.
len výboru,
len certifika ní rady
pplk. Ing. Milan PODHOREC, Ph.D.
len

eská
republika

pplk. Ing. Milan PODHOREC, Ph.D.
edseda

eská
republika
eská
republika

pplk. Ing. Ji í ERNÝ
len
pplk. Ing. Vít zslav JAROŠ, Ph.D.
len

Rumunsko

pplk. Ing. Vít zslav JAROŠ, Ph.D.
len

Rada vysokých škol – pracovní
skupina pro vojenské a policejní
vysoké školy
Sekce C4 Rady OVV Ministerstva
obrany
Redak ní rada asopisu DOKTRÍNY,
VeV-VA
Redak ní rada asopisu Bulletin
Scientific, Land Forces Academy,
Sibiu, Romania
Redak ní rada asopisu Revista,
Land Forces Academy, Sibiu
European Association of Science
Editors
Publishers International Linking
Association
Redak ní rada asopisu Strategic
Impact
Redak ní rada asopisu Central
European Political Studies Review
Redak ní rada asopisu Vojenské
reflexie
Redak ní rada asopisu Rexter
Výbor pro tvorbu DOKTRÍNY A R
2012

pplk. Ing. Vít zslav JAROŠ, Ph.D.
len
PhDr. Libor FRANK, Ph.D.
Velká
Británie
len
PhDr. Libor FRANK, Ph.D.
USA
len
PhDr. Libor FRANK, Ph.D.
Rumunsko Mgr. Richard STOJAR, Ph.D.
lenové
PhDr. Libor FRANK, Ph.D.
eská
republika
len
Slovenská PhDr. Libor FRANK, Ph.D.
republika
len
Mgr. Richard STOJAR, Ph.D.
eská
republika
len
Ing. Pavel Z NA, MSS.
Ing. Ján SPIŠÁK
eská
republika pplk. Ing. Radek DUBEC, Ph.D.
lenové

Rumunsko
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Katedra
K-109
K-109
K-107
K-109
K-109

K-110
K-110
K-110
K-110
K-110
K-110
K-110
K-111
K-111
K-111
K-111
K-111
K-111
K-111

Organizace
Odborná sekce opera ního um ní
a taktiky Rady pro v du,
experimentální výzkum a inovace
rezortu MO
Implementation Group for „Initiative
européenne pour les échanges
de jeunes officiers“
Pracovní skupina pro tvorbu Bílé
knihy o obran 2011

Stát

Jméno, p íjmení – status

Katedra

eská
republika

Ing. Pavel Z NA, MSS.
– místop edseda

K-111

lenské
státy EU

Ing. Pavel Z NA, MSS.
len

K-111

MO R

Ing. Pavel Z NA, MSS.
- konzultant

K-111

1.5 Zastoupení žen v akademických orgánech Fakulty ekonomiky a managementu
V Akademickém senátu FEM p sobily z celkového po tu t inácti len senátu v roce 2011 dv
ženy. Mezi zástupci studentské obce to byla rtn. Bc. Monika KNYBELOVÁ, z ad akademických
pracovník byla v roce 2011 v Akademickém senátu FEM Ing. Alena BUMBOVÁ, Ph.D. (K-106).
V roce 2011 byly ve výkonných a ídících orgánech fakulty zastoupeny dv ženy – jedna
na systemizovaném míst vedoucí skupiny personálního managementu Katedry ízení lidských zdroj
a jedna žena na systemizovaném míst vedoucí skupiny pro distan ní studium Katedry ekonometrie.
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2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH INNOSTÍ
Obdobn jako v p edchozích letech i v hodnoceném období t i vedoucí kateder FEM vykonávali
akademické funkce rektora-velitele a prorektor Univerzity obrany. P edm tné t i katedry (Katedra
ekonometrie, Katedra ochrany obyvatelstva a Katedra ízení palebné podpory) byly nadále ízeny
pov enými zástupci t chto vedoucích (viz ást 1.3).
V rámci ízení lidských zdroj pokra ovalo v roce 2011 uplat ování plán kariérního r stu
akademických pracovník v kontextu napl ování zám
rozvoje kateder FEM. V záv ru roku byla
vyhodnocena míra napln ní t chto plán za rok 2011 a provedena aktualizace plán na léta 2012
až 2016 s výhledem do roku 2018. Míra pln ní plán kariérního r stu akademických pracovník
za rok 2011 dosáhla vyšší úrovn oproti roku 2010 (více viz ást 5 – Zajiš ování kvality inností).

2.1 Po ty akreditovaných studijních program
Vzhledem k dostate ným lh tám platnosti stávajících akreditací studijních program nebyla
v roce 2011 podávána žádná žádost o prodloužení akreditace, ani o novou akreditaci. Pozornost byla
v této oblasti zam ena na p ípravu akreditace bakalá ského studijního oboru Vojenský management
v anglickém jazyce a p ípravu prodloužení akreditace magisterského studijního oboru Vojenský
management.
FEM uplat uje kreditní systém studia. FEM je držitelem Diploma Supplement Label.
Tabulka 2: P ehled akreditovaných studijních program FEM

Studijní programy
P

K

P

K

P

K

P

K

Celkem
stud. prog. /
obor

1

1

0

0

1

1

1

1

1/3

2

2

2/4

3

3

3/7

Bc.

Skupiny studijních program
Ekonomie (KKOV 62)

Mgr.

NMgr.

Vojenské v dy a nauky (KKOV 91-95)

Celkem

1

1

0

0

1

1

DSP

Vedle vlastních akreditovaných studijních program , uvedených v prvním ádku tabulky 2, byla
FEM v roce 2011 zapojena do pedagogického a administrativního zabezpe ení studijních program
a obor realizovaných p ímo UO. Konkrétn se jednalo o tyto programy:
- doktorský studijní program Ochrana vojsk a obyvatelstva, s kmenovou klasifikací obor vzd lávání
(KKOV) 9111, se studijními obory Modelování a simulace proces ochrany vojsk a obyvatelstva,
Ochrana obyvatelstva a Zbran hromadného ni ení, škodliviny a ochrana proti nim,
- doktorský studijní program Vojenská logistika (KKOV) 9108.

2.2 Nabídka studia v cizích jazycích, spole né studijní programy (double degree)
a studijní programy Fakulty ekonomiky a managementu akreditované v cizím
jazyce
V roce 2011 byl realizován bakalá ský studijní program Economics and Management se studijním
oborem National Defence Economics. FEM tak disponuje vedle specializa ních studijních p edm
v modulu Logistika akreditovanými studijními p edm ty pokrývajícími na bakalá ském stupni
programový základ studijního programu Ekonomika a management a oborové p edm ty studijního
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oboru Ekonomika obrany státu. V pr
hu roku 2011 FEM p ipravila anglickou verzi bakalá ského
studijního oboru Military management. Dokon ení akreditace tohoto oboru je naplánováno
v pr
hu roku 2012. Výuka v angli tin byla provád na ve prosp ch zahrani ních student
absolvujících na FEM studijní pobyt s využitím podpory programu Erasmus a fakultativn
ve vybraných studijních p edm tech ve prosp ch student zapsaných ke studiu v eské verzi
bakalá ského studijního programu Ekonomika a management. Tato aktivita pokra ovala
i v akademickém roce 2011/2012.
Tabulka 3: P ehled akreditovaných studijních program FEM v cizím jazyce

Studijní programy
P

K

P

K

P

K

P

K

Celkem
stud. prog. /
obor

Ekonomie

1

0

0

0

0

0

0

0

1/1

Vojenské v dy a nauky (OVO a VL)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

1

0

0

0

0

0

0

0

1/1

Bc.

Skupiny studijních program

Mgr.

NMgr.

DSP

FEM v roce 2011 nerealizovala žádný spole ný akreditovaný studijní program v cizím jazyce.
V rámci spolupráce s partnery z Rakouska, Ma arska a Slovinska zabezpe ila spole né vzd lávací
a výcvikové programy zam ené na prohlubování vojensko-profesních znalostí a dovedností student
FEM (viz ást 4.2).

2.3 Akreditované studijní programy spole
a managementu

uskute ované na Fakult ekonomiky

Akademi tí pracovníci FEM pokra ovali ve spolupráci s dalšími fakultami UO p i zabezpe ování
výuky v rámci jimi akreditovaných studijních program , jmenovit programu Vojenské technologie
na Fakult vojenských technologií (FVT).

2.4

ehled kurz celoživotního vzd lávání na Fakult ekonomiky a managementu

V oblasti neakreditovaného celoživotního vzd lávání FEM bylo v roce 2011 realizováno celkem
dvacet jedna kurz (viz tabulka 4):
Tabulka 4: P ehled po tu kurz celoživotního vzd lávání FEM

Skupiny studijních
program

Kurzy orientované na výkon
povolání
do 15
hod.

do 100
hod.

Ekonomie

nad
100
hod.

Kurzy zájmové
a rekvalifika ní
do 15
hod.

do 100
hod.

2*

nad U3V Celkem
100
hod.
2

+

Vojenské v dy a nauky

2***

14****

2**

1

19

Celkem kurz

2

14

4

2

21

Pozn.: U3V – univerzita t etího v ku
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Vysv tlivky:
Kurzy nad 100 hod. (*):
- Dvousemestrální kurzy – vyrovnávací studium pro p echod
do magisterského navazujícího studia studijního programu
Ekonomika a management
- Dopl ující studium k získání pedagogické zp sobilosti

(11 student ),
(23 ú astník ),

Kurzy (**):
- Kurz generálního štábu
- Kurz vyšších d stojník

(8 ú astník )
(28 ú astník )

Kurzy do 15 hod (***):
-Krizové ízení, bojová pohotovost a mobiliza ní plánování
-Targeting pozemních sil

(22 ú astník ),
(11 ú astník ),

Kurzy do 100 hod.(****):
- Plánování na strategickém stupni ízení rezortu MO
- Obranná standardizace
- Kurz obranných p íprav
- Zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu
- Právní administrativa Armády eské republiky
- HUMINT pro p íslušníky jednotek A R
- Orienta ní kurz vyzbrojování
- Kurz zpravodajského zabezpe ení a pr zkumu
- Kurz pro kontrolní pracovníky IMO
- Ženijní podpora zpravodajství
- Logfas
- Projektový management
- Kodifika ní pokro ilý kurz
- Kurz lektor prevence SNJ

(17 ú astník ),
(12 ú astník ),
(11 ú astník ),
(15 ú astník ),
(45 ú astník ),
(36 ú astník ),
(20 ú astník ),
(15 ú astník ),
(14 ú astník ),
(4 ú astníci),
(3 ú astníci),
(15 ú astník ),
(8 ú astník ),
(15 ú astník ).

Rekvalifika ní kurzy (+):
- Projektový management

(25 ú astník )

Organizací Kurzu generálního štábu (v trvání 10 m síc ), Kurzu vyšších d stojník v prezen ní
form (v délce trvání 4 m síc ), Kurzu vyšších d stojník v distan ní form (v trvání 10 m síc ), dvou
dvousemestrálních kurz zam ených na studium pro p echod do studijního programu Ekonomika
a management, kurz pedagogické zp sobilosti a kurz zp sobilosti k provád ní lektorské innosti
v oblasti prevence spole ensky nežádoucích jev v A R i v civilní sfé e napl uje FEM jednu z hlavních
priorit MO R a UO v oblasti celoživotního vzd lávání.

2.5

ehled po tu ú astník kurz celoživotního vzd lávání na Fakult ekonomiky
a managementu

Kurzy celoživotního vzd lávání byly zam eny do oblasti disciplín ekonomických
a pedagogických, sféry sociální pé e a do oblasti vojenských v d a nauk. Tyto kurzy v roce 2011
absolvovalo celkem 358 osob, tedy více než o 44 % více oproti roku 2010, kdy kurzy absolvovalo 201
astník .
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Tabulka 5: P ehled po tu ú astník kurz celoživotního vzd lávání na FEM

Skupiny studijních
program

Kurzy orientované na výkon
povolání
nad
do 15 hod. do 100 hod 100
hod.

Ekonomie

Kurzy zájmové
a rekvalifika ní
do 15
hod.

do 100
hod

nad
100
hod.

U3V Celkem

34

34

Vojenské v dy a nauky

33

230

36

25

324

Celkem

33

230

70

25

358

Pozn.: U3V – univerzita t etího v ku.

2.6 Zájem o studium na Fakult ekonomiky a managementu
ijímací ízení organizované FEM prob hlo v souladu s platnou legislativou. Na organizaci
a realizaci p ijímacího ízení se krom pracovník studijního referátu d kanátu FEM podílela Katedra
ekonometrie a dále katedry FEM garantující jednotlivé studijní moduly, a to konkrétn
i p ezkušování odborných znalostí uchaze o magisterské studium, Centrum t lesné výchovy
a sportu (dále jen CTVS) p i zkoušce z t lesné p ípravy zájemc o vojenské studium a Centrum
jazykové p ípravy (dále jen CJP) p i p ijímací zkoušce z cizího jazyka. Pro akademický rok 2011/2012
FEM upravila podmínky pro p ijímání do bakalá ského studijního programu rozší ením p ijímací
zkoušky o Test studijních p edpoklad . Toto p ezkoušení bylo provád no formou písemného testu
u uchaze
do vojenského a civilního studia bakalá ského studijního programu v prezen ní
i kombinované form studia. P ípravu a provedení testu garantovala Katedra ekonometrie.
Po p echodném poklesu zájmu o studium v roce 2008 a nár stu v letech 2009 a 2010 se po et
zájemc o studium na FEM v roce 2011 stabilizoval (v roce 2010 FEM registrovala 1508 podaných
ihlášek, roce 2011 pak 1547 p ihlášek). Rozložení po tu uchaze o studium na studijní obory
vojenského i civilního prezen ního studia v bakalá ských i magisterských studijních oborech
Ekonomika obrany státu a Vojenský management stalo p ibližn na stejné úrovni jako v roce 2010.
Struktura a po ty p ijatých uchaze o studium jsou uvedeny v tabulce 6.
Tabulka 6: Zájem uchaze

o studium na FEM v roce 2011

Ekonomie

Zapsaných 5)

ijatých 4)

ijetí 3)

Skupiny studijních program

ihlášených 2)

Podaných
ihlášek 1)

Po et

1516 1133 749 583 679

Vojenské v dy a nauky

31

Celkem

24

24

20

20

1547 1157 773 603 699
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Vysv tlivky:
Po et všech p ihlášek, které FEM obdržela.
2)
Po et uchaze o studium, kte í se zú astnili p ijímacího ízení.
3)
Po et všech kladn vy ízených p ihlášek.
4)
Po et p ijatých uchaze . Údaj celkem vyjad uje po et fyzických osob, ve skupinách obor jsou zahrnuti
vícenásobn p ijatí.
5)
Po et p ijatých student , kte í se zapsali ke studiu.
1)

2.7 Studenti v akreditovaných studijních programech
V roce 2011 na FEM studovali studenti ve studijním programu Ekonomika a management,
a to v bakalá ském, navazujícím magisterském i doktorském stupni, v prezen ní i kombinované
form . Po ty student zapsaných ke studiu na FEM k 1. íjnu 2011 jsou uvedeny v tabulce 7.
FEM dále zabezpe ovala administrativní podporu studia student zapsaných ke studiu
v univerzitním doktorském studijním programu Ochrana vojsk a obyvatelstva a doktorském studijním
programu Vojenská logistika.
Tabulka 7: P ehled po tu student v akreditovaných studijních programech FEM k 1. 12. 2011

Student ve studijním programu
Bc.

Skupiny studijních program
Ekonomie
Vojenské v dy a nauky
Celkem

Mgr.

NMgr.

DSP

Celkem
student

P

K

P

K

P

K

P

K

479

181

0

0

134

144

5

64

1007

0

0

0

0

0

0

6

51

57

479

181

0

0

134

144

11

115

1064

Vysv tlivky:
P – prezen ní studium.
K – kombinované studium.

2.8 Absolventi Fakulty ekonomiky a managementu
Státní záv re né zkoušky prob hly ve stanovených termínech a v souladu s platnou legislativou
a p íslušnými vnit ními p edpisy a normami UO a FEM. Státní záv re né zkoušky absolvovalo celkem
168 student bakalá ského a navazujícího magisterského studijního programu, a to jak v prezen ní,
tak i kombinované form studia.
V rámci všech akreditovaných doktorských studijních program FEM v roce 2011 studium
úsp šn absolvovalo celkem 13 student . Po et absolvent byl srovnatelný s p edchozími léty.
Celkový po ty všech student FEM, kte í v roce 2011 absolvovali státní záv re né zkoušky
a zkoušky v doktorských studijních programech jsou uvedeny v tabulce 8.
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Tabulka 8: P ehled po tu absolvent akreditovaných studijních program FEM

Absolventi ve studijním programu
Skupiny studijních program

Bc.

Mgr.

NMgr.

Celkem
absolvent

DSP

P

K

P

K

P

K

P

K

Ekonomie

78

19

0

0

43

28

1

5

174

Vojenské v dy a nauky

0

0

0

0

0

0

1

6

7

Celkem

78

19

0

0

43

28

2

11

181

Promoce úsp šných absolvent bakalá ského a magisterského stupn studia prob hly
dne 29. ervence 2011 v prostorách Mahenova divadla v Brn . Promoce absolvent doktorských
studijních program se uskute nila dne 24. b ezna 2011 na p
UO.
Absolventi vojenského bakalá ského prezen ního studia v po tu 18 byli umíst ni na základní
velitelské a štábní pozice a celkem 181 bezprost edn pokra ovalo v navazujícím magisterském
studiu na FEM. Všichni absolventi vojenského magisterského navazujícího programu byli umíst ni
na systemizovaná místa v rámci rezortu MO a A R

2.9 Neúsp šní studenti na Fakult ekonomiky a managementu a opat ení vedoucí
ke snižování studijní neúsp šnosti
K 1. 10. 2011 studovalo na FEM celkem 1064 student . Tento po et se v pr
hu celého
kalendá ního roku pochopiteln m nil. Zm ny po tu student v pr
hu kalendá ního roku byly
dány jednak ádným ukon ením studia po absolutoriu, ukon ením studia zejména podle § 56 zákona
(snížení po tu student ) a dále op tovným zápisem ke studiu a p estupem v rámci celkových po
student (zvýšení po tu student ).
Tabulka 9: P ehled po tu neúsp šných student v akreditovaných studijních programech FEM v období od 1.
1. 2011 do 31. 12. 2011

Neúsp šní studenti ve studijním programu
Skupiny studijních program

Bc.

Mgr.

NMgr.

DSP

Celkem
student

P

K

P

K

P

K

P

K

Ekonomie

79

71

0

0

18

46

1

15

230

Vojenské v dy a nauky

0

0

0

0

0

0

-

8

8

Celkem

79

71

0

0

18

46

1

23

238

Pozn.: Neúsp šný student je student, který nesložil všechny studijní povinnosti a nepokra uje ve studiu na FEM.
Ve skupin studijních program Ekonomie uveden: DSP Ekonomika a management (studijní obory Ekonomika
obrany státu a Vojenský management).
Ve skupin studijních program Vojenské v dy a nauky uvedeny: DSP (univerzitní) Ochrana vojsk a obyvatelstva
(studijní obory Modelování a simulace proces ochrany vojsk a obyvatelstva, Ochrana obyvatelstva, Zbran
hromadného ni ení, škodliviny a ochrana proti nim) a DSP (univerzitní) Vojenská logistika (studijní obor
Vojenská logistika), ve kterém nebyl ve sledovaném období neúsp šný student.

V porovnání s rokem 2010 jsou údaje o neúsp šných studentech velmi podobné, souhrnný po et
neúsp šných student vzrostl z po tu 227 na 238. Nej ast jší formou odchodu student obecn
stává ukon ení studia pro nespln ní studijních povinností a následuje ukon ení studia jeho
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zanecháním. Nejvíce student zanechává studia v prvním ro níku. Odchodovost ve vyšších ro nících
úm rn klesá. Hlavním d vodem je p itom nezvládání studijních povinností, u student prvního
ro níku vojenského studia pak rozdíl mezi jejich p edstavami o studiu na vysoké vojenské škole
a poznanou realitou. Nezanedbatelnou skupinou odcházejících student jsou i ti, kte í se ke studiu
ihlásili jen proto, aby prost ednictvím p ijímacího ízení ke studiu na FEM vstoupili do služebního
pom ru vojáka z povolání a po zanechání studia pak byli za azeni na základní funkce v rámci A R.
Vysoká míra neúsp šnosti student v prvních semestrech bakalá ského studia spole
s rostoucím zájmem o toto studium opodstatnily zm ny v p ijímacím ízení do bakalá ského
studijního programu, které umožní efektivn jší využití p ijímacího ízení jako nástroje pro výb r t ch
uchaze o studium na FEM, kte í prokáží odpovídající p edpoklady pro úsp šné absolutorium. Tyto
zm ny byly realizovány v rámci p ijímacího ízení do bakalá ského studia pro akademický rok
2011/2012 a zatím nelze objektivn vyhodnotit ú innost tohoto opat ení.

2.10 Využívání kreditového systému, v etn získávání Diploma Suplement Label
a ECTS Label
Pro kvantifikaci studijní zát že jednotlivých p edm
a usnadn ní mobility student se u FEM
využívá kreditový systém odpovídající princip m ECTS. Stávající kreditový systém je využíván
k prokázání spln ných studijních povinností jednotlivých student v rámci celého studijního
programu. Standardní ro ní studijní plán je hodnocen po tem 60 kredit , které jsou rozd leny
pom rn mezi jednotlivé studijní p edm ty p i respektování jejich asové náro nosti. Každý p edm t
má ve studijním plánu p azen po et kredit zpravidla v rozmezí 2 až 8.
V roce 2011 byl kreditový systém na FEM op tovn využit k zapo ítávání studijní zát že
v mezinárodním m ítku, a to jak u student p ijímaných na FEM z partnerských institucí v zahrani í,
tak i p i vysílání student FEM na zahrani ní studijní pobyty.

2.11 Odborná spolupráce Fakulty ekonomiky a managementu s regionem,
propojení teorie a praxe a spolupráce s odb ratelskou sférou
V oblasti regionální spolupráce FEM pokra ovala v úsilí o prohlubování vztah s d ležitými
vzd lávacími a v decko-výzkumnými institucemi a subjekty Jihomoravského kraje. Jednalo
se p edevším o bilaterální kontakty na úrovni akademických funkcioná , len akademické obce,
ale také student v oblasti vzd lávání, v decké a výzkumné innosti.
Za nejvýznamn jší lze považovat zejména spolupráci s Masarykovou univerzitou, Mendelovou
univerzitou a Vysokým u ením technickým v Brn . Praktické uplatn ní nacházela i spolupráce
FEM v oblasti v dy a výzkumu s n kterými vojensko-technickými ústavy, z nichž nejvýznamn jší
je Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk, s.p. v etn jeho p ti sou ástí a dále firmami
DELINFO s.r.o., GEOtest a.s., Centrum dopravního výzkumu v.v.i. Brno a Ústav analytické chemie
Akademie v d R, v.v.i., Brno. Dlouhodob se rozvíjí rovn ž spolupráce s Jadernou elektrárnou
v Dukovanech, s Odborem ochrany obyvatelstva Ú adu m stské ásti Brno-Sever, s eskou
protipovod ovou asociací a Regionálním výborem pro omezování následk katastrof. Uvedené
instituce umož ují akademickým pracovník m FEM využívat jejich materiáln -technické základny
a tím v praxi ov ovat funk ní vzorky, i realizovat poloprovozní zkoušky a p ispívají tak k rozvoji
decko-výzkumné innosti. Soub žn jsou rozvíjeny vztahy jak odborné spolupráce pracovník
katedry, tak i student modulu Ochrany obyvatelstva formou praxí a stáží, s Hasi ským záchranným
sborem Jihomoravského kraje, se Školicím st ediskem Hasi ského záchranného sboru Tišnov
a Odd lením krizového ízení a obrany Krajského ú adu Jihomoravského kraje.
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Na základ uzav ené smlouvy s G HZS mohou studenti modulu Ochrana obyvatelstva oboru
Bezpe nostní management získat odbornou zp sobilost pro práci na úseku ochrany obyvatelstva
a krizového ízení v rezortu MV.
V uplynulém roce se dále prohlubovala již d íve zapo atá spolupráce se zahrani ními vojenskými
vysokými školami. Jde o široce pojaté kontakty v oblasti v decké práce a v pedagogické oblasti,
spole né vzd lávací a výcvikové aktivity (Alpe, B ezina, Fourlog). Partnery jsou nap . Akademie
ozbrojených sil Slovenské republiky v Liptovském Mikuláši, Vojenská akademie Marie Terezie
ve Víde ském Novém M st , Národní univerzita obrany v Budapešti, Univerzita národní obrany
ve Veliko Tarnovu, Akademie národní obrany ve Varšav , Akademie pozemního vojska ve Vratislavi,
Akademie pozemního vojska v Sibiu, Škola pro d stojníky v Mariboru a další.
Na mezinárodní úrovni se p íslušníci FEM podílí na innosti NATO Research & Technology
Organization a na vybraných projektech v rámci jejího panelu System Analysis Studies. P i zajiš ování
dalšího vzd lávání personálu rezortu obrany pokra uje spolupráce p edevším s Akademií
ozbrojených sil Slovenské republiky v Liptovském Mikuláši, s Žilinskou univerzitou v Žilin v oblasti
ohrožení výbušnými systémy a s National Defence Academy, Institute for Higher Military Command,
Leadership and Management ve Vídni. Další spolupráce se rozvíjí v rámci tzv. Central European
Forum on Military Education sdružující st edoevropské vojenské vzd lávací instituce.
Spolupráce v rámci UO byla rozvíjena s partnery z ostatních fakult, center a ústavu univerzity
a byla vedle obousm rné podpory zabezpe ení výuky ve studijních programech a kurzech dalšího
vzd lávání založena p edevším na lenství ve v deckých radách, oborových radách, státních,
habilita ních a jmenovacích komisích, lenství v oponentních komisích a aktivní ú asti
na konferencích a seminá ích.
íslušníci FEM ešili v uplynulém roce rovn ž adu úkol ve prosp ch MO R, vypracovávali
recenze a posudky, podíleli se na zpracování interních normativních akt a posuzování odborných
materiál jednotlivých druh vojsk. Vybraní p íslušníci FEM se aktivn zú ast ovali odborných
shromážd ní ná elník jednotlivých druh vojsk, byli leny komisí pro vývoj a vojskové zkoušky
zbra ových systém , výzbroje, munice, systém velení a ízení, ú astnili se taktických cvi eních. FEM
poskytuje odborný servis Sekci personální MO v p íprav kariérového ádu a koncepce p ípravy
personálu na léta 2012 – 2017. FEM dle pot eby realizuje praktický výcvik v oblasti sociální
komunikace a rétoriky pro personál resortu MO.
Fakulta dále spolupracuje s editelstvím personální podpory (dále ePP) p i realizaci
požadovaných spole enskov dních výzkum u vojsk, s odborem komunika ních strategií MO R
i realizaci výzkumu Armáda a ve ejnost, s psychologickou službou A R – hlavním psychologem
MO R p i realizaci Koncepce psychologické služby v oblasti eduka ní, poradenské, výzkumné
a výcvikové a s Odborem humanitní služby – ePP p i výb ru a p íprav personálu k provád ní
lektorské innosti v oblasti prevence sociáln nežádoucích jev v A R.
lenové akademické obce fakulty p sobí v ad v deckých a odborných institucích a spole ností
(viz tabulka . 1), v redak ních radách asopis a jsou rovn ž zváni do organiza ních a programových
výbor konferencí a seminá . Velmi úzká spolupráce je i ve v decko-výzkumné innosti, projevující
se zejména vzájemnou spoluú astí na ešení domácích i zahrani ních projekt , spole ných
publikacích, spoluprací p i organizování odborných konferencí a seminá , v realizaci odborných
ednášek na spolupracujících institucích apod.
V roce 2011 pokra ovala spolupráce se správci vojenských odborností a odbornými ná elníky
jednotlivých druh vojsk a služeb A R, kte í m li možnost ovlivnit zam ení ešení jednotlivých úkol
z hlediska konkrétních pot eb a požadavk vojskové praxe.
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2.12 Akademi tí pracovníci na Fakult ekonomiky a managementu, p epo tené
po ty a fyzické po ty
Celkové po ty akademických pracovník na FEM jsou uvedeny v tabulce 10.
Tabulka 10: P ehled o po tu akademických pracovník na FEM k 31. 12. 2011

Personální
zabezpe ení

Celkem

Prof.

Doc.

Ost.

DrSc.

CSc.

Dr., Ph.D., Th.D.

Rozsahy
úvazk akad.
pracovník

139

10

17

55

-

8

49

do 30 %

-

-

-

-

-

-

-

do 50 %

10

1

2

1

-

3

3

do 70 %

-

-

-

-

-

-

-

do 100 %

129

9

15

54

-

5

46

K 31. prosinci 2011 pracovní nebo služební pom r u FEM ukon ilo celkem 7 akademických
pracovník , z toho 3 VZP a 4 ob anští zam stnanci.
Za hodnocené období ukon ili p sobení na FEM 2 ostatní pracovníci, nov pak v této kategorii
za ala na FEM p sobit jedna pracovnice.

2.13 Kvalifika ní a v ková struktura akademických pracovník
V kvalifika ní a v kové struktu e akademických pracovník FEM nedošlo v pr
hu roku 2011
k zásadní zm
. U v kové struktury akademických pracovník , zejména v kategorii akademických
pracovník jmenovaných profesorem a akademických pracovník habilitovaných se však stále
výrazn ji projevuje dlouhodobá tendence zvyšování v kového pr
ru. Na fakult se v roce 2011
po et profesor nezm nil.
V roce 2011 úsp šn habilitoval v oboru Ekonomika obrany státu Ing. Roman Horák, CSc.
z Katedry ekonomie. V p edm tném roce byl ud len akademický titul Ph.D. p ti akademickým
pracovník m FEM.
Kvalifika ní a v ková struktura akademických pracovník FEM je detailn ji uvedena v tabulce 11.
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Tabulka 11: Kvalifika ní a v ková struktura akademických pracovník FEM k 31. 12. 2011

Akademi tí pracovníci
k

Prof.

Ph.D., CSc.
a ekv.

Doc.

Akademi tí
Ing., Mgr.,
a ekv.

Pracovníci celkem

celkem

ženy

celkem

ženy

celkem

ženy

celkem

ženy

celkem

ženy

do 29 let

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

30 – 39 let

-

-

1

1

23

8

11

4

35

13

40 – 49 let

-

-

-

-

17

4

19

-

36

4

50 – 59 let

2

-

4

-

15

1

15

-

36

1

60 – 69 let

8

-

12

-

2

-

6

1

28

1

nad 70 let

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

10

-

17

1

57

13

55

5

139
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Ke dni zahájení akademického roku 2011/2012 inil koeficient pom ru po tu akademických
pracovník a po tu student ve všech formách akreditovaného studia FEM 139:1064. To znamená,
že na jednoho akademického pracovníka p ipadalo asi 8 student (1:7,44). Tento, v porovnání
s civilními univerzitami, stále pom rn nízký pom r po tu student a akademických pracovník
vychází ze zam ení FEM na vzd lávání primárn budoucích d stojník A R a p edstavuje
pro FEM nadále dostate ný prostor pro individuální práci s jednotlivými studenty a rozvoj jejich
specifických kompetencí. Zárove pak umož uje pružn uzp sobovat modulové ásti studijních
program aktuálním požadavk m resortu MO R, pop . dalších sou ástí bezpe nostního systému
státu, a napl ovat tak specifické poslání FEM.

2.14 Vzd lávání zam stnanc Fakulty ekonomiky a managementu
Zvyšování kvalifikace akademických pracovník vychází ze zpracovaných plán kariérního r stu
akademických pracovník a zám
rozvoje kateder. V t chto plánech jsou stanoveny cílové
požadavky, kterých má v ur itém asovém horizontu akademický pracovník dosáhnout. Jejich
naplánovaní je sledováno a pr
žn vyhodnocováno vedoucími kateder a na úrovni d kanátu
fakulty. Nedílnou sou ástí zvyšování kvalifikace akademických pracovníku je zvyšování jazykových
kompetencí, odborné kurzy, stáže a praxe.
Akademi tí a ostatní pracovníci fakulty mají dále vytvo ené podmínky pro další vzd lávaní
prost ednictvím vojensko-odborné p ípravy voják z povolání, která je koordinována na úrovni
fakulty a probíhá v souladu s plánem innosti FEM na daný kalendá ní rok.

2.15 Nabízené kurzy dalšího vzd lávání akademických pracovník
FEM poskytuje pracovník m dva typy kurz dalšího vzd lávání. Prvním je kurz: „Dopl ující
studium k získání pedagogické zp sobilosti“, který je ur en p edevším za ínajícím pedagogickým
pracovník m. Tento kurz je nabízen i ostatním p íslušník m A R p ed ukon ením jejich služebního
pom ru VZP pro získání kvalifikace pedagoga v rámci tzv. druhé kariéry. Garantem kurzu je Katedra
ízení lidských zdroj .
Druhým je kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky zapojené do p ípravy a realizace
výuky v angli tin . Tento kurz je realizován Centrem jazykové p ípravy UO. Vybraní pracovníci FEM
li rovn ž možnost absolvovat jazykový kurz u dalších vzd lávacích za ízení resortu MO R.
Vzd lávání akademických pracovník probíhá také v rámci metodických zasedání kateder, která
se bezprost edn orientují na odbornou problematiku daného studijního oboru.
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2.16 Po et nov jmenovaných profesor a docent v roce 2011
Tabulka 12: Po et nov jmenovaných profesor a docent v roce 2011

Po et

kový pr

Profeso i jmenovaní v roce 2011

0

-

Habilitovaní docenti v roce 2011

1

54

2.17 Rozvoj výzkumné, vývojové, um lecké a další tv
ekonomiky a managementu

r

í innosti Fakulty

decká a výzkumná innost FEM byla zam ena do oblasti vojenského a bezpe nostního
managementu a do oblasti ekonomiky bezpe nosti a obrany státu. Hlavní zam ení v decké
a výzkumné innosti vycházelo z analýzy a vývoje pot eb Ozbrojených sil R, zejména ve vztahu
k požadovaným klí ovým opera ním schopnostem A R. V decká a výzkumná innost fakulty dále
reagovala na úkoly stanovené Radou resortu MO R pro obranný výzkum daný Dlouhodobým
zám rem FEM. Byla úzce provázána s posláním FEM jako vzd lávací instituce, p ispívala k rozvíjení
aplikované v dy ve vojenství, zejména vojensko-v dních disciplín, k získávání a ov ování nových
deckých poznatk , napomáhala udržení akreditací studijních program (obor ) a akreditací
habilita ních ízení a ízení ke jmenování profesorem.
Hlavním cílem v decké a výzkumné innosti fakulty bylo p isp t k ešení aktuálních úkol A R
a dosáhnout takových výsledk , které budou uplatnitelné ve vojensko-odborné, pedagogické
a spole enské praxi. Dosažené výsledky napomohly rozvoji schopností A R a p isp ly k praktické
realizaci reformy A R. Dále p isp ly ke kvalitativní zm
postavení A R v demokratické spole nosti,
k napl ování její úlohy p i pln ní národních a alian ních úkol a p isp ly rovn ž k objasn ní
významných ekonomických souvislostí p i ízení lidských, v cných a finan ních zdroj v procesu
výstavby a dalšího rozvoje profesionální armády.
Hlavní úsilí v decké a výzkumné innosti akademických pracovník fakulty bylo zam eno
na pln ní úkol a cíl t í projekt na rozvoj organizace Ekonomická laborato , Laborato bezpe nosti
a ochrany osob a Rozvoj metod pro ešení nestrukturovaných rozhodovacích problém v resortu
obrany, jejichž ešení bylo v roce 2011 zahájeno. Pro podporu ešení projekt rozvoje organizace bylo
v roce 2011 p id leno fakult úhrnem 3 514 600 K .
Ekonomická laborato aktivizuje schopnosti akademických pracovník a student provád t
výzkumnou innost uplatn ním vybraných metod, metodik a informa ních technologií. Rozvíjena je
oblast ízení ekonomických zdroj ve spolupráci s odborníky resortu obrany sm ující ke zvýšení
schopnosti efektivního ekonomického ízení v intencích záv
Bílé knihy o obran . Propojením
deckého zkoumání s praxí a jejich p enesením do eduka ního procesu jsou vytvá eny p edpoklady
pro zvyšování odborných znalostí a schopností student a profesionálního p ístupu budoucích
vojenských profesionál k pln ní svých povinností v rámci výkonu svých funkcí.
Laborato bezpe nosti a ochrany osob je zam ena na problematiku predikce a posilování
bezpe nosti prost edí, vybraných odv tví kritické infrastruktury v etn zefektivn ní rozhodování v rámci
zvládání krizových situací a zkoumání lidské dimenze. Výstupy budou sou asn sloužit k rozší ení
stávajících v deckých poznatk v oblasti bezpe nostního managementu a p isp jí ke zkvalitn ní v decké
práce a odbornému r stu v deckopedagogického sboru zainteresovaných pracoviš .
Projekt Rozvoj metod pro ešení nestrukturovaných rozhodovacích problém v resortu obrany
je zam en na rozvoj metod, metodik a heuristik (MMH) pro ešení nestrukturovaných
rozhodovacích problém . Ú elem rozvoje MMH je jednozna né nastavení ú elu jejich použití
v daných fázích rozhodovacího procesu a definování zásad a postupu jejich využití v rezortu MO.
vodem ešení této oblasti je zvýšení kvality rozhodování a p ípravy vojenských profesionál p i
ešení nestrukturovaných rozhodovacích problém . V rámci projektu budou rozvíjeny t i odborné
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oblasti: (1) Manažerské rozhodování z pohledu deskriptivní a normativní teorie. (2) Možnosti využití
zásad projektového a procesního ízení p i ešení rozhodovacích problém . (3) Ov ení a posouzení
metodik taktických inností formou experimentálních cvi ení s využitím prost edk virtuální
simulace. Výzkumná strategie bude zam ena na analýzu, syntézu poznatk a evaluaci vhodných
metod, metodik a heuristik.
Tabulka 13: Projekty rozvoje organizace FEM

Hlavní ešitel

Název projektu

doc. Ing. Roman HORÁK, CSc.

Ekonomická laborato

Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc.

Laborato bezpe nosti a ochrany osob

doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D.

Rozvoj metod pro ešení nestrukturovaných rozhodovacích
problém Armády eské republiky

Fakulta se rovn ž zapojila do realizace obranného výzkumu. V hodnoceném období akademi tí
pracovníci FEM ešili 7 projekt obranného výzkumu (POV), jejichž p ehled je uveden v tabulce 14.
Na celou dobu ešení POV byly fakult p id leny finan ní prost edky v úhrnné výši 19 047 000 K .
V roce 2011 byly pro podporu ešení všech POV p id leny finan ní prost edky ve výši 5 746 000 K .
Vedle výzkumných aktivit podporovaných MO R byli pracovníci FEM také ešiteli projekt Grantové
agentury R (viz tabulka 15) a projekt podporovaných dalšími poskytovateli (viz tabulka 16).
Pro podporu ešení projekt grantové agentury byly fakult p id leny finan ní prost edky v celkové
výši 800 000 K . Z nich bylo v roce 2011 erpáno 280 000 K .
Tabulka 14: Projekty obranného výzkumu a vývoje.

Kód, reg. íslo

Hlavní
ešitel/spoluešitel z FEM

Název projektu

kpt. Mgr. Ing.
OVUOFEM200905
Martin BLAHA

Procesn technické ešení automatizovaného systému
ízení palebné podpory d lost electva
PROTECH (2009 – 2012)

pplk. Ing. Petr
OVUOFEM200903
HR ZA, Ph.D.

Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení pro celé
spektrum operací a jejich ov ování s využitím CD&E
STRUKTURA (2009 – 2012)

OVUOFEM200902

pplk. Ing. Jaromír
MAREŠ, CSc.

prof. Ing. Ji í
OVUOFEM200801
URBÁNEK, CSc.

OVUOFEM200904

doc. Ing. Josef
KELLNER, CSc.

Technické, ekonomické a environmentální aspekty
aplikace palivového aditiva Envirox v provozu PVT A R
ENVIROX (2009 – 2012)
Návrh a uplatn ní nových adaptivních technologií pro
simulace a maskování v opera ním prost edí ozbrojených
sil R a pro ochranu infrastruktury
ADAPTIV (2008 – 2011)
Analyzátor výbušnin na mikrofluidním principu pro polní
podmínky
PRINCIP (2009 – 2012)
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Hlavní
ešitel/spoluešitel z FEM

Kód, reg. íslo

Název projektu

OVUOFEM200901

pplk. Ing. Petr
HR ZA, Ph.D.

Digitalizované 3D sledování pozice vojáka v zastav ném
prostoru a budov
BUDOVA (2009 – 2011)

OVUOFEM201001

pplk. gšt. Ing. Ivo
PIKNER, Ph.D.

Opera ní koncepce ozbrojených sil R ve spole ných
operacích
OPERKON (2010 – 2012)

Tabulka 15: Projekty Grantové agentury R

Kód, reg. íslo

Hlavní ešitel

Název projektu

P403/10/0609

Ing. Jana
VODÁKOVÁ, Ph.D.

Akruální rozpo etnictví a ú etnictví v rezortu MO R
(2010 – 2012)

P402/10/P209

Mgr. Ji í
NEUBAUER, Ph.D.

Modely asových ad a metody detekce zm n (2010 –
2012)

Tabulka 16: Projekty dalších poskytovatel (mimo MO R)

Typ projektu,
poskytovatel
Program
bezpe nostního
výzkumu

Název projektu

ešitel (p íjemce)
prof. Ing.
František BOŽEK,
CSc.

Doba trvání

Metodika posuzování zdroj nouzového
zásobování vodou (NZV) na bázi analýzy 2010 – 2013
rizik

V roce 2011 byla FEM poskytnuta ú elová podpora na specifický vysokoškolský výzkum
na podporu ešení projekt student doktorského a magisterského studijního programu v celkové
výši 2 127 000 K . P ehled ešených projekt je uveden v tabulce . 17.
Tabulka 17: P ehled projekt specifického výzkumu

Hlavní ešitel
RNDr. Michal ŠMEREK
Ing. Alojz FLACHBART
pplk. Ing. Petr MUSIL
Ing. Hana VLACHOVÁ
Ing. Ji í ŠOTNAR

Název projektu specifického výzkumu
Užití klasifika ních metod p i hodnocení rizikových stav
Finan ní zabezpe ení a hospoda ení s finan ními
prost edky v p sobnosti resortu obrany R
Systém plánování zdroj a ekonomické ízení
Bezpe nost zásobovacích et zc (bod rozpojení) proti
teroristickému útoku
Prost edky d lost eleckého pr zkumu A R a požadavky
na jejich rozvoj
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Doba ešení
2007 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011

Hlavní ešitel
kpt. Ing. Martin BLAHA
pplk. Ing. Jan KYJOVSKÝ
Ing. Pavel Z NA, MSS.
Ing. Jakub ODEHNAL
doc. RSDr. Luboš ŠTANCL,
CSc.
por. Ing. Tomáš DVO ÁK
pplk. Ing. Václav ZAJÍ EK
kpt. Ing. Hana
GAVENDOVÁ

Název projektu specifického výzkumu
Sou innost prvk koordinace a ízení palby ve vybraných
armádách NATO a A R p i palebné podpo e vojsk
Zpev ování málo únosného terénu pro zabezpe ení
mobility jednotek A R
Vymezení a požadavky na informa ní procesy
podporující vojenský rozhodovací proces kontingent
R vysílaných do zahrani ních vojenských misí
Mnohorozm rná
analýza
ekonomického
a bezpe nostního prost edí zemí NATO
Harmonizace hospodá ské a obranné politiky jako
podmínka zvyšování efektivnosti zahrani ních misí A R
Racionalizace proces v logistickém zásobovacím et zci
Hodnocení rizik v oblasti zabezpe ení PHM
Emisní zát ž z mobilních zdroj v resortu obrany

Možnosti
identifikace
zdroj
rizik
prachu
a suspendovaných prachových ástic
Systém p ípravy vzork pro stanovení radioaktivních
doc. Ing. Petr SLÁDEK, CSc.
látek s vysokou radiotoxicitou
RNDr. Bed ich SMETANA Modelování ší ení škodlivin v zástavb
prof. PhDr. Miroslav KR , Místo a úloha vojenských misí v ekonomické politice
CSc.
státu
Vojensko-ekonomická analýza jako nástroj optimalizace
por. Ing. Ond ej
výsledk rozhodovací innosti velitel a ná elník útvar
TRUBECKÝ
a jednotek A R
plk. gšt. Ing. Zbyšek
Analýza relevantních logistických proces na taktickém
KORECKI, Ph.D.
stupni s cílem podpo it p ípravu vojenských profesionál
Identifikace škodlivin vzniklých p i požárech a opat ení
Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc.
k ochran osob
plk. Ing. Lubomír KROUPA, Specifikace požadavk na trhací práce v rámci ženijní
CSc.
podpory innosti vojsk
doc. Ing. Monika
Aplikace moderních metod manažerského rozhodování
GRASSEOVÁ, Ph.D.
u rozhodovacího procesu velitele a štábu
PhDr. Ivana ECHOVÁ,
Jazykové a
ové kompetence vojenských profesionál
Ph.D.
a vliv ICT na jejich rozvoj
Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc.

Doba ešení
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2010 – 2011
2010 – 2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2005 – 2011
2010 – 2011
2010 – 2011
2011 – 2013
2011 – 2013
2011 – 2012
2011 – 2012
2011 – 2012
2011 – 2012
2011
2011 – 2012

Specifický vysokoškolský výzkum byl na FEM v hodnoceném období ešen v souladu se Sm rnicí
rektora Univerzity obrany ke specifickému vysokoškolskému výzkumu s d razem na podporu
student p i zpracování diserta ních a diplomových prací.
V hodnoceném období bylo ešeno celkem 23 projekt . Do uvedeného po tu je zahrnut i jeden
projekt Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ni ení (dále jen ÚOPZHN) a jeden projekt Centra
jazykové p ípravy (dále jen CJP), jehož akademi tí pracovníci nebo studenti se uchází o projekty
v rámci vyhlášené sout že u FEM. Z roku 2010 pokra ovalo v ešení 15 projekt a v roce 2011 bylo
zahájeno ešení 8 nových projekt . Do konce roku 2011 bylo ukon eno ešení 13 projekt
specifického výzkumu.
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2.18 Infrastruktura Fakulty ekonomiky a managementu (materiální, technické
a informa ní zajišt ní), dostupnost informa ních zdroj a rozvoj informa ní
infrastruktury
V roce 2011 FEM pro svoji innost využívala infrastrukturu p id lenou Univerzitou obrany.
Modernizace sv ené infrastruktury, zejména u eben FEM a jejich vybavení, byla ešena cestou
pokra ujících rekonstrukcí, které byly provád ny v souladu s již d íve vznesenými požadavky
za azenými do St edn dobého plánu rozvoje a innosti MO na období let 2006 - 2011. (viz. bod 6
investi ní aktivity FEM)
V roce 2011 fakulta disponovala celkem 63 u ebnami, z toho 5 p edstavovalo posluchárny,
43 základní u ebny a 15 speciální u ebny kateder. Celkový po et u eben umož oval zabezpe it
veškerou výuku FEM. S postupným zvyšováním po tu student FEM se za alo výrazn ji projevovat
omezení kapacity FEM zp sobené skute ností, že FEM nedisponuje dostate ným po tem
poslucháren umož ujících p ednáškovou innost pro velké skupiny student (nap studijními obory,
pop . programy). Na základ t chto zjišt ní byla na konci roku 2011 dokon ena modernizace
základních u eben na budov Kounicova 44 a v areálu Šumavská výpo etní technikou. Základní
ebny na ulici Kounicova 44 (u . 229, 50 a 70) byly vybaveny novými stoly a židlemi. Tím se zvýšila
kapacita t chto u eben celkov o 107 míst. V roce 2012 bude pokra ovat postupná rekonstrukce
základních u eben na ulici Kounicova 44 za ú elem zvyšování jejich kapacity.
Provedenými úpravami došlo ke zvýšení pracovního komfortu akademických pracovník a byly
vytvo eny podmínky pro zkvalitn ní výuky podpo ené výpo etní a audiovizuální technikou
a informa ními zdroji dostupnými v Informa ním systému UO.
Rozvoj informa ní podpory výuky zam ené do oblasti p ípravy a tvorby distan ních studijních
opor (aplikace Moodle, Barborka) bude v dalším období zohledn n p i formování strategie studijní
nabídky FEM a zp sobu organizace studijních soust ed ní kombinovaného studia v bakalá ském
a navazujícím magisterském stupni.

Dostupnost informa ních zdroj a rozvoj informa ní infrastruktury
Akademi tí pracovníci a studenti FEM využívali v roce 2011 knihovnicko-informa ní služby
poskytované Odd lením správy studijních fond UO. Poskytované služby spo ívaly v nákupu
studijních fond , zajiš ování jejich dostupnosti ve výp ním procesu, zajiš ování meziknihovní
tuzemské i mezinárodní výp ní a vým nné služby, zprost edkování i zpracování rešerší, zhotovování
kopií lánk a studijních materiál a provád ní školení k využívání dostupných elektronických
informa ních zdroj a elektronického katalogu. Knihovnické výp ní a informa ní služby byly
na UO poskytovány ze t í výp ních míst.
Katalog všech studijních fond byl v roce 2011 dostupný v elektronické podob na webu
UO a studijním Intranetu. Knihovní systém umož oval uživatel m samoobslužn kontrolovat stav
svých výp ek, zasílat požadavky na knihovnické služby, výp ky a rezervaci studijních fond .
Pravidelnou aktualizací oborov len ného p ehledu o zabezpe ení akreditovaných studijních
program studijními fondy vytvá ela knihovna UO podmínky k intenzivnímu a ú elnému využití
studijních zdroj .
V roce 2011 byly studijní fondy knihovny UO pr
žn dopl ovány aktuáln vydávanými
odbornými publikacemi na základ požadavk pracoviš UO, v etn kateder FEM. Dopl ování
studijního fondu bylo realizováno zejména prost ednictvím elektronického tržišt SEPO MO, ale i vlastní
vydavatelskou inností UO. V roce 2011 bylo na podporu akreditovaných program , v decké práce
a jazykové p ípravy nakoupeno 346 odborných publikací. Produkcí vlastního vydavatelství UO bylo
do knihovny dodáno 1 447 publikací studijních fond . Celkem bylo v roce 2011 zkatalogizováno
a zaevidováno 2 909 publikací, periodik, u ebních pom cek, skript a u ebnic a 116 vysokoškolských
kvalifika ních prací, z toho 106 diplomových a bakalá ských prací a 10 diserta ních prací. V zákonné
lh
bylo zpracováno a p edáno k uložení do úst edního archivu A R 170 diplomových a bakalá ských
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prací. P ír stek knihovního fondu v roce 2011 byl 2 955 knižních jednotek. Ke studijním ú el m bylo
v knihovn UO k dispozici 50 tuzemských a 8 zahrani ních tišt ných verzí odborných asopis .
Vydávané a nakupované knižní fondy v etn periodik jsou strukturovány a zam eny podle požadavku
uživatel na podporu a zajišt ní akreditovaných studijních program . Uživatelé tak mají zajišt n stálý
ístup k aktuálním informacím z oboru své innosti.
V roce 2011 bylo za odbornou technickou a jazykovou literaturu na podporu studijních program
a dopln ní studijních fond vydáno 12 289 K , na podporu v decké a výzkumné innosti 280 694 K
a za tuzemská periodika 3 005 K .
Tabulka 18: Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informa ní služby

ír stek knihovního fondu za rok 2011

7 348

Knihovní fond celkem

228 655
1

Po et odebíraných titul periodik :
- fyzicky

1

146

Uvedeny pouze tituly periodik, které knihovna sama p edplácí (resp. získává darem, vým nou) v tišt né nebo
elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny p ístup v rámci konsorcií
na plnotextové zdroje
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3 KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
V roce 2011 FEM pokra ovala v p íprav nov koncipovaného systému vnit ního zabezpe ení
a hodnocení kvality inností a prost edí na Univerzit obrany. Mimo to FEM pokra ovala v procesu
vnit ního hodnocení akademických inností. Jednalo se o výro ní evaluaci pracovního výkonu
akademických pracovník a související hodnocení pln ní plán jejich kariérního r stu.
Realizace plán kariérního r stu se i v roce 2011 odrazila ve vysílání akademických a dalších
pracovník do kurz zam ených zejména na zvyšování jazykových kompetencí, vojensko-odborných
znalostí a pedagogických dovedností. Do jazykových kurz zam ených na získání osv ení r zného
stupn dle normy NATO STANAG 6001 bylo v roce 2011 vysláno celkem 20 pracovník FEM. Jeden
íslušník FEM absolvoval jazykový kurz angli tiny v zahrani í. K 31. prosinci 2011 z t chto
20 vyslaných pracovník FEM byly p edepsané jazykové kompetence dosaženy v 9 p ípadech. Dalších
5 pracovník fakulty získalo osv ení vyššího stupn dle normy STANAG 6001 bez vyslání
na jazykový kurz mimo Univerzitu obrany. V roce 2011 bylo 10 akademických pracovník vysláno
do odborných kurz , z nichž 4 byly zahrani ní. Dalších 18 akademických pracovníku se ú astnilo stáží
u vojenských útvar a za ízení A R.
Dne 18. 3. 2011 se v prostorách Klubu Univerzity obrany uskute nil v po adí šestý reprezenta ní
ples FEM.

3.1 Sociální záležitosti student a zam stnanc
Studenti FEM mohou pro ubytování v míst studia využít koleje UO. Voják m jsou poskytovány
koleje zdarma, civilní studenti mají ubytování za úplatu. Studenti civilního studia mohou po spln ní
podmínek daných sm rnicí rektora UO získat ubytovací a sociální stipendium. Studenti s dobrými
výsledky mohou navíc získat prosp chové stipendium. Studenti vojenského studia pobírají plat
vojáka z povolání. Studenti vojenského studia prvního ro níku bakalá ského prezen ního studia byli
po vykonání základního výcviku p i Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškov dnem
1. 10. 2011 jmenováni do hodnosti svobodníka a služebn za azeni na systemizované místo studující
vysoké vojenské školy-vstupního studia ( ekatel-d stojník).
Plat se student m poskytuje dle Zákona . 143/1992 Sb., o platu a odm
za pracovní
pohotovost. Studenti jsou za azeni do 5. platové t ídy a podle zápo tu odpracované doby
do platového stupn . B hem studia dochází k povyšování do p íslušných vyšších hodností.

3.2 Poradenství, zajišt ní a hodnocení kvality poradenských služeb
Na FEM byly v roce 2011 student m všech typ a forem akreditovaného studia,
astník m celoživotního vzd lávání a zam stnanc m – voják m i ob anským
zam stnanc m poskytovány služby v oblastech psychologického, pedagogického, sociáln právního, studijního a profesního poradenství. Jednotlivé poradenské služby byly zajiš ovány
Poradenským centrem UO, které je tvo eno kvalifikovanými odborníky z ad zam stnanc
UO. Do innosti poradenského centra jsou významn zapojeni akademi tí pracovníci Katedry
ízení lidských zdroj FEM. Poradenské služby byly poskytovány v souladu se Statutem
Poradenského centra UO. B hem hodnoceného období byly poradenské služby poskytnuty
207 klient m.
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Tabulka 19: Poskytování poradenských služeb

Po et konzultací

Poradenství
osobn

telefonicky

Psychologické

49

5

Pedagogické

8

2

1

11

Sociáln -právní

52

35

9

96

Studijní

15

2

4

21

Profesní

25

Celkem

149

3.3 Znevýhodn né skupiny uchaze
a managementu

e-mailem

celkem
54

25
44

14

207

a student na Fakult ekonomiky

V rámci vojenského studia studují studenti, kte í musí spl ovat specifické podmínky spojené
s výkonem služby vojáka z povolání. Povaha studia, odborné zam ení a související vojenskopraktický výcvik nevytvá ejí vhodné podmínky pro zapojení zdravotn znevýhodn ných uchaze .
Sou asn jsou však vytvá eny rovné p íležitosti pro muže a ženy, kdy obecn uchaze i o studium
musí splnit podmínky p ijímacího ízení a vyhov t požadavk m b žn kladeným na vojáky z povolání.
V rámci p ijímacího ízení, vlastního studia i v rámci vojensko-odborné p ípravy nejsou vytvá eny
bariéry narušující rovný p ístup ke všem formám a stup m studia, jakož i výb rovým studijním,
výzkumným a dalším aktivitám fakulty.
Pro sociáln a ekonomicky znevýhodn né uchaze e o studium na FEM práv vojenské studium
vytvá í vhodné podmínky, kde studenti jsou již v pr
hu studia finan
podporováni. Systém
finan ní podpory student má i motiva ní charakter, který stimuluje studenty dosahovat,
co nejlepších studijních výsledk , výsledk vojensko-odborné p ípravy, jazykových znalostí
a angažovanost v propaga ních a dalších aktivitách.
V rámci civilního studia rovn ž neexistují bariéry bránící rovnému p ístupu k muž m a ženám.
Možnosti studia zdravotn postižených student jsou omezeny primárním sm ováním
disponibilních kapacit FEM na vzd lávání ve prosp ch A R, ozbrojených bezpe nostních sbor
a dalších subjekt bezpe nostního systému státu.

3.4 Mimo ádn nadaní studenti
Studentská tv í innost je na FEM významnou sou ástí innosti fakulty propojující studijní
a pedagogické aktivity s aktivitami v decko-výzkumnými. Je jednou z hlavních forem systematické
práce s nadanými a talentovanými studenty a motiva ním nástrojem k rozvoji samostatné tv í
práce všech student . Studentská tv í innost se zpravidla realizuje formou samostatné tv í
práce jednotlivých student v rámci pedagogické a v decké innosti jednotlivých kateder FEM.
ehled po
student za len ných v obou formách ST , tedy jako pomocné v decké síly a jako
pomocné pedagogické síly v akademickém roce 2011/2012 je uveden v tabulce . 20 a sou asn
je zde ukázáno srovnání vývoje po tu pomocných pedagogických a v deckých sil s akademickým
rokem 2010/2011. Z tabulky 20 je z ejmé, že zapojení student do t chto aktivit má vzr stající
tendenci.
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Tabulka 20: Srovnání vývoje po
pomocných v deckých a pomocných pedagogických sil FEM
v akademickém roce 2010/2011 a 2011/2012

AR 2010/2011
Katedra

decké
síly

AR 2011/2012

Pedagogické
Celkem
síly

decké
síly

Katedra

Pedagogické
Celkem
síly

K-101

1

6

7

K-101

-

6

6

K-102

4

5

9

K-102

2

11

13

K-104

2

-

2

K-104

2

1

3

K-106

2

-

2

K-106

4

5

9

K-107

-

3

3

K-107

1

2

3

K-108

-

-

-

K-108

-

-

-

K-109

3

8

11

K-109

3

5

8

K-110

2

7

9

K-110

8

5

13

K-111

-

1

1

K-111

-

-

-

CELKEM

14

30

44

CELKEM

20

35

55

Ve dnech 17. až 18. kv tna 2011 byla na FEM uspo ádána sout ž studijní a tv í innosti. Do sout že
se p ihlásilo celkem 58 student s 54 sout žními pracemi. Sout ž prob hla v 4 sout žních sekcích
uvedených v tabulce 21.
Tabulka 21: P ehled zapojení student do sout že prací studentské tv

Sekce

í innosti

ihlášeno

Obhájeno

Vojenský management

15

15

Aplikované ekonomické disciplíny

16

15

Logistika

13

12

Ochrana obyvatelstva a životního prost edí

10

10

Celkem

54

52

3.5 Partnerství a spolupráce, spolupráce Fakulty ekonomiky a managementu
se zam stnavateli p i tvorb a uskute ování studijních program
V souladu se studijními programy, FEM zabezpe ovala v roce 2011 vykonání odborné p ípravy,
vojensko-odborných praxí a stáží student vojenského prezen ního studia. Celkem bylo vysláno
152 student 1. a 2. ro níku navazujícího magisterského studia k absolvování odborné praxe
k p edur eným vojenským útvar m a za ízením A R.
trnáctidenní odborná p íprava všech vojenských student 3. ro níku bakalá ského prezen ního
studia a m sí ní odborná p íprava všech vojenských student 1. ro níku navazujícího magisterského
prezen ního studia byla zabezpe ena v sou innosti s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií
ve Vyškov .
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sí ní odborné praxe a stáže student 2. ro níku navazujícího magisterského studia FEM byly
zabezpe eny v gesci jednotlivých kateder podle jednotlivých studijních obor , resp. studijních modul .
Odborné praxe a stáže student FEM byly organizovány u útvar a svazk pozemních sil A R.
V roce 2011 se dále prohloubilo partnerství s Asociací soukromých bezpe nostních služeb
R a upevnila se spolupráce s p ti St edními odbornými školami ochrany osob a majetku (SOŠOOM).
V roce 2011 se pokra ovalo ve spolupráci s SOŠOOM p i ešení projektu Evropských sociálních fond ,
a to v rámci prioritní osy Vzd lávání pro konkurenceschopnost.
Partne i FEM p edstavují partnery projektu Vzd lávání pro bezpe nostní systém státu. V pr
hu
roku 2011 pokra ovala spolupráce se St ední a Vyšší odbornou školou Policie R se sídlem
v Holešov .
Pro všechny výše uvedené školy byla ke konci roku 2011 organizována p ednášková
a prezenta ní innost s cílem posílit zájem student finálních ro ník o studium na FEM. Významnou
aktivitou byla i praktická prezenta ní akce, kterou FEM realizovala pro vybrané studenty všech p ti
SOŠOOM ve vojenském výcvikovém prostoru B ezina.

3.6 Ubytovací a stravovací služby Fakulty ekonomiky a managementu
Pro pot eby ubytování student , ú astník kurz , doktorand FEM byla v roce 2011 vy len na
celková ubytovací kapacita ve výši 596 l žek. Byly pln zajišt ny veškeré požadavky student
na ubytování ve standardní kvalit , p evážn na dvoul žkových pokojích s vlastním sociálním
za ízením. V ubytovacích za ízeních jsou pro ubytované k dispozici kuchy ky vybavené elektrickými
spot ebi i (mikrovlnné trouby, ledni ky, varné konvice, dvouplotýnkové va e). Pokoje student jsou
vybaveny p ipojením k síti Internet. Standard ubytování student FEM je srovnatelný s úrovní b žnou
na ve ejných vysokých školách.
Všichni studenti i pracovníci FEM mají možnost využít služby univerzitních jídelen (5) a bufet
(4), jejichž provoz zabezpe uje ve spolupráci s externími dodavateli kvestura UO.
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4 INTERNACIONALIZACE
4.1 Strategie Fakulty ekonomiky a managementu v oblasti mezinárodní spolupráce,
prioritní oblasti
V oblasti internacionalizace FEM zachovala v roce 2011 kontinuitu svých priorit z p edchozích let
a mezinárodní aktivity sm ovaly k podpo e napl ování cíl dlouhodobého rozvoje fakulty
v následujících prioritách:
rozvoj mezinárodní mobility student a akademických pracovník se zam ením na Evropský
program podpory celoživotního vzd lávání ERASMUS,
íprava a realizace mezinárodních vzd lávacích a výcvikových projekt se zam ením
na partnerské instituce ze zemí Visegrádské skupiny, NATO, EU a PfP,
zapojení pracovník FEM do innosti odborných orgán mezinárodních/zahrani ních
institucí, zejména EU a NATO,
prezentace dosažených výsledk v decké a výzkumné innosti.
V roce 2011 FEM realizovala celkem 147 zahrani ních služebních cest, kterých se zú astnilo
268 osob, z toho 93 student . P íslušníci FEM navštívili celkem 37 stát , nejvíce cest sm ovalo
na Slovensko, kam v rámci 24 aktivit vycestovalo 38 osob.

4.2 Zapojení Fakulty ekonomiky a managementu do mezinárodních vzd lávacích
program a program výzkumu a vývoje
Fakulta ekonomiky a managementu se v roce 2011 podílela na celkem 11 mezinárodních
vzd lávacích aktivitách. Z toho dv aktivity byly realizovány na území eské republiky za ú asti
74 p íslušník zahrani ních partnerských institucí a dev t bylo v zahrani í za ú asti 133 p íslušník
FEM, z toho 119 student .
Obdobn jako v p edchozích letech byly realizovány dva mezinárodní výcvikov -vzd lávací
programy s partnerskými vojenskými školami, a to FOURLOG 2011 ve spolupráci s rakouskými
a ma arskými partnery (garant Katedra logistiky) a ALPE 2011 se slovinskými partnery (garant
Katedra vojenského managementu a taktiky). Celkem se t chto program zú astnilo 40 student
bakalá ského studijního programu FEM.
Krom toho se studenti FEM zú astnili výcvikových program v zahrani í, jmenovit
jeden student doktorského studijního oboru Ekonomika obrany státu cvi ení MAGLITE 2011, ty i
studenti magisterského studia absolvovali Vzd lávací modul ESDP na Vojenské akademii Marie
Terezie v Rakousku a dva studenti bakalá ského studijního oboru Vojenský management absolvovali
spole
s francouzskými kadety z Vojenské akademie v Saint Cyr výcvik v extrémních tropických
podmínkách ve Francouzské Guyan .
Pro studenty bakalá ského a navazujícího magisterského studia byly zorganizovány dva b hy
zdokonalovacích jazykových kurz ve Velké Británii zam ené na získání úrovn SLP 3333 podle
normy STANAG 6001, kterých se zú astnilo celkem 25 student FEM.

Významné konference, seminá e, estné doktoráty, výro í
V roce 2011 byla v tšina kateder FEM zapojena do p ípravy a organizace odborných konferencí,
seminá a kolokvií, z nichž byla ást s mezinárodní ú astí. Mezi nejvýznamn jší akce tohoto druhu
pat ily:
- XXIX. Mezinárodní kolokvium o ízení vzd lávacího procesu;
- konference Management používání a údržby vojenských vozidel a materiálu;
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-

konference Ženijní vojsko;
konference Výstavba, rozvoj a použití ozbrojených sil
na základ schopností a modularita sil;
konference Bojová podpora 2011.

R 2011: P ístupy k plánování

V rámci mezinárodního veletrhu obranné a bezpe nostní techniky IDET v Brn
doprovodný program formou sérií konferencí CATE:
- Mezinárodní konference o vojenských technologiích;
- Distan ní vzd lávání, simulace a komunikace;
- Bezpe nost a ochrana utajovaných informací;
- Armáda a znalostní spole nost;
- Bezpe nostní management a spole nost.

prob hl

4.3 Mobilita student a akademických pracovník
FEM v pr
hu roku 2011 pokra ovala ve zvyšování intenzity a rozši ovaní spektra partner
pro realizaci mezinárodních mobilit programu ERASMUS2. V roce 2011 fakulta hostila celkem
26 student z osmi vysokých škol šesti evropských zemí a dále hostila a umožnila p ednášet
32 u itel m z devíti vysokých škol ze sedmi evropských zemí. V roce 2011 FEM vyslala ke studiu
do zahrani í na dobu jednoho semestru t i studenty bakalá ského studijního programu
a 11 akademickým pracovník m umožnila p ednášet na zahrani ních vysokých školách. Hlavními
zahrani ními partnery jsou vysoké školy v Polsku, Ma arsku, Slovensku, Litv a Bulharsku.
ehled mezinárodních vzd lávacích a výcvikových aktivit realizovaných FEM v roce 2011
je uveden v tabulkách 22 až 24.

2

Vyjížd jící studenti – studenti, kte í v roce 2011 absolvovali zahrani ní pobyt, zapo ítávají se i ti studenti,
jejichž pobyt za al v roce 2010.
Zapo ítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé
výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
ijížd jící studenti – studenti, kte í p ijeli v roce 2011, zapo ítávají se i ti studenti, jejichž pobyt za al v roce
2010.
Zapo ítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé
výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Vyjížd jící akademi tí pracovníci – pracovníci, kte í v roce 2011 absolvovali zahrani ní pobyt, zapo ítávají
se i ti pracovníci, jejichž pobyt za al v roce 2010.
Zapo ítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval 5 a více pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé
výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
ijížd jící akademi tí pracovníci – pracovníci, kte í p ijeli v roce 2011, zapo ítávají se i ti pracovníci, jejichž
pobyt za al v roce 2010.
Zapo ítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval 5 a více pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé
výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
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Tabulka 22: Programy EU pro vzd lávání a p ípravu na povolání

LLP
Program

Erasmus
Mundus

Tempus

Erasmus

Comenius

Grundtwig

Leonardo

Jean
Monnet

Po et
projekt

--

--

--

--

--

--

--

Po et
vyslaných
student

3

--

--

--

--

--

--

Po et
ijatých
student

26

--

--

--

--

--

--

Po et
vyslaných
akad.
pracovník

11

--

--

--

--

--

--

Po et
ijatých
akad.
pracovník

32

--

--

--

--

--

--

Po et
vyslaných
pracovník
ostatních

--

--

--

--

--

--

--

Po et
ijatých
pracovník
ostatních

--

--

--

--

--

--

--

Dotace
(v tis. K )

375,5

Tabulka 23: Další studijní pobyty v zahrani í

Program

Vládní
stipendia

ímá meziuniverzitní spolupráce/z toho
Rozvojové programy
v Evrop /z toho
Rozvoj. program

Po et vyslaných student /celkový
po et studentom síc

114

Po et p ijatých student /celkový
po et studentom síc

72

Po et vyslaných akademických
pracovník /celkový po et u itelotýdn

3

Po et p ijatých akademických

8
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mimo
Evropu/z toho
Rozvoj. program

ímá meziuniverzitní spolupráce/z toho
Rozvojové programy
pracovník /celkový po et u itelotýdn
Tabulka 24: Mobilita student a akademických pracovník programu ERASMUS

Zem

Po et vyslaných
student

Bulharsko
Litva

Po et vyslaných
akademických
pracovník

Po et p ijatých
akademických
pracovník

4

2

9
1

Ma arsko
Polsko

Po et p ijatých
student

1
3

2

Slovensko

1

5

2

15

4

4

13

Slovinsko

1

Švédsko

1

Turecko
Celkem

4
3

26

11
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5 ZAJIŠ OVÁNÍ KVALITY INNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA FEM
5.1 Systém hodnocení kvality vzd lávání na Fakult ekonomiky a managementu –
vnit ní a vn jší hodnocení
Systém hodnocení kvality inností FEM sestává z ady prvk vnit ního a vn jšího hodnocení.
Mezi prvky vn jší pat í zejména akredita ní proces a tematické kontroly a audity nad ízených stup
(v rámci Univerzity obrany i celého resortu MO R). Mezi prvky vnit ního hodnocení pat í evaluace
akademických pracovník , hodnocení pracovních výsledk ob anských zam stnanc , periodické
hodnocení voják z povolání a ob anských zam stnanc p ímými nad ízenými, výro ní hodnocení
pln ní plánu kariérního r stu akademických pracovník , hodnocení plánu výuky, hodnocení plánu
služebních zahrani ních cest a návšt v, hodnocení plánu konferencí, seminá a dalších akcí,
hodnocení plánu publika ní a edi ní innosti, vyhodnocování stavu pln ní v decko-výzkumných
úkol , hodnocení pln ní úkol akademického roku a hodnocení pln ní úkol roku kalendá ního.

5.2 Vnit ní hodnocení
5.2.1 Formální charakteristika hodnocení vnit ní kvality
Vnit ní hodnocení kvality inností FEM sestává z n kolika relativn samostatných prvk . Mezi
prvky vnit ního hodnocení kvality inností FEM, z nichž ada je fakult dána postupy
implementovanými nap resortem MO R, pat í zejména:
periodické hodnocení voják z povolání a ob anských zam stnanc p ímými nad ízenými,
hodnocení pracovních výsledk ob anských zam stnanc ,
hodnocení plánu výuky, hodnocení plánu služebních zahrani ních cest a návšt v,
hodnocení plánu konferencí, seminá a dalších akcí,
hodnocení plánu publika ní a edi ní innosti.
Dalšími prvky vnit ního hodnocení, které p edstavují pohled fakulty na stav pln ní stanovených
cíl (napl ování Dlouhodobého zám ru vzd lávací a v decké, výzkumné, vývojové a další tv í
innosti na období 2010–2015), jsou:
hodnocení pln ní cíl a úkol kalendá ního roku, pop . akademického roku,
hodnocení napl ování Dlouhodobého zám ru vzd lávací a v decké, výzkumné, vývojové
a další tv í innosti na období 2011–2015 pro jednotlivé roky.3
Rok 2011 byl již pátým rokem „ostré“ implementace systému evaluace akademických
pracovník , hodnotící pracovní výkon jednotlivce ve t ech oblastech; v decká a výzkumná innost,
pedagogická innost a ostatní innost. Za kalendá ní rok 2011 bylo v rámci evaluace hodnoceno
celkem 141 akademických pracovník . Shromážd né výsledky evaluace slouží primárn vedoucím
kateder a jejich akademickým pracovník m k posouzení, jaké bylo jejich dosažené hodnocení
ve vztahu k p edcházejícím obdobím, i jiným katedrám a pop . i k jiným pracovník m katedry.
Plány kariérního r stu akademických pracovník nadále zahrnují p ehledy hlavních položek
rozvoje jednotlivce – akademického pracovníka, na kterých se daný akademický pracovník dohodl
3

Pozn.: Plán innosti fakulty na kalendá ní rok svojí strukturou odpovídá plánování v resortu MO R, nicmén
v zásadních bodech koresponduje s aktualizacemi Dlouhodobého zám ru vzd lávací a v decké, výzkumné,
vývojové a další tv í innosti na období 2011-2015 pro p íslušné roky.
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s vedoucím p íslušné katedry v horizontu let 2012 až 2016 a s výhledem až do roku 2018. Individuální
plány kariérního r stu akademických pracovník pak tvo í základ rozvoje katedry jako ukazatele
sm ru rozvoje sv eného v dního oboru( ), pop . jeho úsek . Po vyhodnocení míry spln ní
st žejních plánovaných položek (dokon ení doktorských studijních program – 67 %, úsp šn
zakon ené habilita ní ízení – 17 %, nebo ízení ke jmenování profesorem – 0 % a zvyšování
jazykových kompetencí – 45 %) bylo zjišt no celkové procento úsp šnosti 45 %. V porovnání s rokem
2010 tak nedošlo ke zhoršení úsp šnosti napl ování t chto plán . Úrove úsp šnosti je p esto nízká.
Výše popsané systémy evaluace akademických pracovník fakulty a plánování a vyhodnocování
kariérního r stu jsou principiáln v souladu se standardy Standards and Guidelines for Quality
Assurance in Euopean Higher Education Area. V rozporu s t mito standardy systém vnit ního
hodnocení FEM dosud nezahrnuje hodnocení studenty. V souvislosti s hodnocením inností FEM
studenty existuje výrazný problém související s omezenými po ty student fakulty, které
by znamenaly shromážd ní nízkého po tu údaj , který nebude garantovat statistickou relevanci
shromážd ných informací. Návrh hodnocení inností FEM/UO studenty, p edložený v pr
hu roku
2008 vedení UO, proto nebyl v roce 2011 implementován.

5.2.2 Výsledky hodnocení a jejich využití
Komplexní vyhodnocení výsledk evaluace za rok 2011 bylo provedeno na Kolegiu d kana FEM
dne 27. 1. 2012. Vedoucí kateder byli seznámení s analytickým vyhodnocením dosažených výsledk
ve všech jednotlivých oblastech hodnocení se zam ením na vymezení jednotlivých podíl kateder
na dosažených výsledcích FEM a na porovnání výsledk s ostatními katedrami FEM ve vztahu k po tu
jejich akademických pracovník .
Evaluace je brána jako jeden z nástroj pro podporu vedoucích kateder k hodnocení vlastních
akademických pracovník . Na fakultní úrovni m la evaluace p edevším význam srovnání výkonnosti
(vytíženosti) jednotlivých kateder. Zavedený zp sob evaluace byl katedrami p ijat pozitivn , a proto
se nebude zásadn m nit a to i z d vodu udržení kontinuity a integrity výsledk evaluace s výsledky
z p edchozích let.
Evaluace v oblasti v dy byla zam ena na hodnocení výsledk v díl ích oblastech, jako
je v decko-výzkumná innost, publika ní innost a uznání v deckou a odbornou komunitou.
Evaluace v oblasti výuky byla zam ena na hodnocení výsledk v díl ích oblastech, jako je výuka
a její zajišt ní se zam ením na tvorbu studijních opor v eském a anglickém jazyce, dále konzulta ní
innost a podíl na ízení a správ studijního programu.
Evaluace v oblasti ostatní byla zam ena na hodnocení výsledk v díl ích oblastech, jako
je jazyková vybavenost, podíl na ízení fakulty, práce v akademické samospráv a další innosti jako
je lenství v poradních orgánech a komisích, ú ast v misích, na cvi eních, stáže u vojsk a absolvování
odborných kurz v R a v zahrani í.

5.3 Vn jší hodnocení, v etn mezinárodního hodnocení
Krom akredita ních ízení, tematických kontrol a díl ích audit nad ízených stup (v rámci
Univerzity obrany i resortu MO R) a v samém záv ru roku zahájené kontroly Národního
kontrolního ú adu nebylo na FEM v roce 2011 provedeno hodnocení kvality inností externím
hodnotícím subjektem.
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5.4 Údaje o finan ní kontrole
FEM jakožto sou ást UO tvo í prvek samostatné organiza ní složky státu. Z tohoto d vodu režim
finan ních tok , jejich ízení a následné kontroly podléhá specifickým pravidl m. V roce 2011 FEM
samostatn nehospoda ila s finan ními prost edky ur enými na provoz a jeho organizaci, z tohoto
vodu nebyla na FEM ani realizována finan ní kontrola. V roce 2011 bylo hospoda eno s finan ními
prost edky ur enými na podporu projekt v dy a výzkumu, na zahrani ní služební cesty a návšt vy,
s finan ními prost edky ur enými na podporu a realizaci edi ní a publika ní innosti a s finan ními
prost edky programu Erasmus na podporu studentských a u itelských mobilit.

5.4.1

ízení, udržování a efektivnost vnit ního kontrolního systému

V rámci realizované v decké a výzkumné innosti na FEM byly ešeny projekty od následujících
poskytovatel :
- Ministerstva obrany na projekty institucionální podpory a projekty obranného výzkumu;
- Ministerstva vnitra na projekt bezpe nostního výzkumu;
- Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy na projekty specifického výzkumu;
- Grantové agentury R.
Zp sob a mechanismus financování jednotlivých projekt probíhal v souladu s pravidly
stanovenými jednotlivými poskytovateli a jejich následných up esn ním v pr
hu realizace.
Vzhledem k postavení Univerzity obrany jakožto samostatné sou ásti organiza ní složky státu byla
jednotlivá pravidla poskytovatel nez ídka zp ísn na pravidly stanovenými pro hospoda ení
s majetkem státu v resortu obrany R.
V roce 2011 bylo na v du, výzkum a inovace v rámci FEM vynaloženo 11,9 mil. K z celkového rozpo tu
FEM, který inil 195,5 mil. K , tj. 6,08 %. Hlavní ást v dy, v etn financí je uvedena v oddíle 2.17.
Ke zvýšení kvality u ebn -výcvikové základny byl položen d raz na zvýšení po tu u eben
umož ujících výuku velkých u ebních skupin student . Základní u ebny na ulici Kounicova 44
(u ebny 229, 50 v etn balkón a 70) byly vybaveny novými posluchárenskými stoly a židlemi. Pro
pot eby student bylo na chodbu budovy na ulici Kounicova 44 zakoupeno 7 ks sezení ve stylu setu
VERSA. Bylo dokon eno vybavení základních u eben FEM stolními po íta i a notebooky. Zasedací
místnost FEM na ulici Kounicova 65 byla vybavena novými psacími stoly a konferen ními židlemi.
Celkov se jednalo o finan ní prost edky ve výši 949 464 K .
V roce 2011 m la FEM na zahrani ní služební cesty a návšt vy (ZSCN) plánován rozpo et
1 mil K . Celkov bylo FEM v roce 2011 erpáno 1 104 870 K . Sou ástí plánovaných aktivit v rámci
ZSCN byla i mezinárodní cvi ení, kterých se ú astnili p íslušníci FEM a studenti studující ve studijních
oborech na FEM.
Procesn bylo vyžádání ZSCN realizováno formou formalizovaného požadavku a postoupeno
cestou prorektora pro vn jší vztahy ke schválení rektorem UO. Kontrolní mechanizmus erpání
finan ních prost edk fakultou byl založen na schválení požadavku vedoucím katedry a d kanem
FEM. Prod kan pro vn jší vztahy a rozvoj zajiš oval kontrolu erpání finan ní prost edk v souladu
s plánem ZSCN na rok 2011 a dále porovnával, zda je požadovaná aktivita je sou ástí plánu ZSCN.
Po ukon ení ZSCN bylo vyžadováno vyhodnocení a zhodnocení p ínosu pro A R a UO resp. FEM.

5.4.2 Informace o p ípadech podez ení na možné korup ní jednání a o prokázaných
ípadech korup ního jednání
V rámci prevence p ed sociáln nežádoucími jevy byla na úrovni UO ustanovena komise, jejímiž
leny jsou rovn ž p íslušníci FEM (katedry ízení lidských zdroj ). V pr
hu roku 2011 nebyla
vznesena žádná podez ení na korup ní i obdobn nežádoucí jednání na FEM.
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6 ROZVOJ FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU
Investi ní aktivity Fakulty ekonomiky a managementu
Prioritním úkolem v roce 2011 bylo dokon it vybavení u eben FEM výpo etní technikou, jako
jednoho z p edpoklad poskytování kvalitního akreditovaného t ístup ového univerzitního studia.
Fakulta pokra ovala v modernizaci u ební a výcvikové základny. Základní u ebny FEM byly vybaveny
výpo etní technikou s p ístupem do informa ního systému UO. Ke konci roku 2011 byly zakoupeny
pro velkokapacitní u ebny umíst né na ulici Kounicova 44 (u ebny 229, 50 a 70) nové
posluchárenské lavice a konferen ní židle. Došlo k navýšení kapacity základních u eben o 107 míst (tj.
o 30 % více) oproti stávajícímu stavu. Ke zlepšení komfortu v prostoru chodby budovy na ulici
Kounicova 44 bylo pro studenty FEM zakoupeno sedm sezení ve stylu setu VERSA. Byla provedena
vým na stávajícího nábytku za nový v místnosti 77 na ulici Kounicova 65.
V rámci zvyšování kapacity u eben byla provedena rekonstrukce dvou malých u eben (70 a 70a),
ímž vznikla nová u ebna s dvojnásobným po tem míst pro studenty. Zlepšilo se materiální vybavení
eben výpo etní technikou pro vedení výuky v decko-pedagogickými pracovníky. V roce 2012 bude
v návaznosti na disponibilní zdroje v sou innosti s orgány logistiky UO realizována plánovaná fáze
obnovy vybavení ty po íta ových u eben Katedry ekonometrie v areálu kasáren Šumavská novými
stoly pod PC a pojízdnými židlemi. Základní u ebny FEM na ulici Kounicova 44 budou v prvním
tvrtletí roku 2012 vybaveny p ipojením k internetu. Veškerá tato opat ení sm ovala a budou
sm ovat ke zvýšení kvality technického zabezpe ení výuky na FEM.

Obnova a údržba objekt Fakulty ekonomiky a managementu
Opravy budov a objektu školy v souladu s aktualizací Dlouhodobého zám ru na rok 2011
provád la provozní st ediska VUSS Brno (PS 0611 a PS 0612) opravy a údržbu budovy na ulici
Kounicova 44 a areálu kasáren Šumavská.
raz byl kladen na postupnou obnovu objekt .
- V areálu kasáren Šumavská:
– budova . 6, základní u ebny – opravy základního za ízení u eben, vymalování chodeb;
– budova . 1 – opravy izolace.
- V prostoru parkovišt za budovou na ulici Kounicova 44 – stavební opravy vozovky,
parkovišt , demontáž a montáž železobetonového povrchu podlahy garáže, oprava a nát r
venkovního schodišt , demontáž nájezdu mycí rampy a lokální opravy komunikace p ed
garáží.
Realizací oprav a údržbou nemovité infrastruktury došlo k náprav nevyhovujících stavebních
stav v objektech, zvýšení standardu výukových a hygienických prostor, v etn zlepšení pracovního
a životního prost edí.
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ZÁV R
Rok 2011 byl pro FEM rokem dalšího nár stu prestiže na mezinárodní úrovni. O tom sv í trvalý
st zájmu student zahrani ních vysokých škol o studium nabízených p edm
v rámci evropského
programu celoživotního vzd lávání Erasmus. Oproti roku 2010 došlo v roce 2011 k nár stu
o 19 student . Celkov na FEM studovalo 26 zahrani ních student z osmi evropských vysokých škol.
Ve stejném vzr stajícím trendu pokra oval i zájem zahrani ních u itel p sobit na FEM jako u itelská
mobilita programu Erasmus. Celkov na FEM p sobilo 32 u itel z devíti evropských vysokých škol.
V roce 2011 pokra oval zvýšený zájem uchaze o studium na FEM. Zájem uchaze o studium
dosáhl obdobné úrovn jako v roce 2010 a celkov se po et uchaze stabilizoval na úrovni kolem
1500 (v roce 2010 bylo podáno 1508 p ihlášek a v roce 2011 pak 1547 p ihlášek). Po et student
nov p ijatých ke studiu na FEM oproti roku 2010 mírn klesl. V roce 2010 bylo ke studiu na FEM
ijato 649 student a v roce 2011 pak 603 student . Z výše uvedeného vyplývá, že pom r po tu
ihlášených uchaze o studium k po tu p ijatých student v roce 2011, p edstavoval hodnotu
1:2,6, což fakult umož uje realizovat výb r kvalitních uchaze
ke studiu. Jednou z p in
setrvávajícího zvýšeného zájmu o studium na FEM je vedení intenzivní cílené marketingové kampan
v rámci celouniverzitních aktivit, zejména prezentacemi na veletrzích pomaturitního vzd lávání
(nap . veletrh Gaudeamus), prezentacemi na ve ejnosti v rámci prezenta ních aktivit UO (provád no
ve spolupráci s KVV) a dále prost ednictvím dn otev ených dve í fakulty a komunikací s pracovníky
a studenty výstupních ro ník na všeobecn a ekonomicky zam ených st edních školách v regionu.
Stejn jako v roce 2010, tak i v roce 2011 z stal jedním z nejvýrazn jších problém neuspokojivý
vývoj kvalifika ní a v kové struktury akademických pracovník fakulty. Fakulta v hodnoceném roce
nezískala žádného nového profesora. Za átkem roku získala jednoho docenta na 100% pracovní
úvazek. Druhého docenta fakulta získala úsp šným habilita ním ízením. Ve druhé polovin roku
habilita ní ízení zahájili další dva akademi tí pracovníci FEM. V roce 2011 celkem 8 akademických
pracovník FEM úsp šn obhájilo diserta ní práci a získalo titul Ph.D. V kový pr
r akademických
pracovník v kategoriích profesor a docent z stal pom rn vysoký (60 let). Pom rn vysoké procento
mladých akademických pracovník v kategorii Ph.D. (40%) vytvá í p edpoklady pro výrazn jší zvýšení
po tu habilitovaných akademických pracovník . Své jazykové kompetence v souladu se stupnicí
standardu STANAG 6001 zvýšilo na stupn 2 a 3 celkem 9 akademických pracovník fakulty.
V roce 2011 bylo hlavní úsilí v decké a výzkumné innosti akademických pracovník fakulty
zam eno na pln ní úkol a cíl t í nových projekt na rozvoj organizace Ekonomická laborato ,
Laborato bezpe nosti a ochrany osob a Rozvoj metod pro ešení nestrukturovaných rozhodovacích
problém v resortu obrany. Fakulta se rovn ž zapojila do realizace dalších v deckých a výzkumných
aktivit. V hodnoceném období akademi tí pracovníci FEM ešili 7 projekt obranného výzkumu.
Vedle výzkumných aktivit podporovaných MO R byli pracovníci FEM také ešiteli dvou projekt
Grantové agentury R a jednoho projektu, podporovaných dalšími poskytovateli. V hodnoceném
období bylo na fakult
ešeno celkem 23 projekt specifického vysokoškolského výzkumu
na podporu ešení projekt student doktorského a magisterského studijního programu. V souladu
s výše zmín nými fakty, se fakulta etablovala na kvalitní a fungující základnu v decko-výzkumné
innosti.
Záv re né bilancování roku 2011 na FEM bylo druhým rokem funk ního období nového vedení
fakulty. Jednalo se o období, kdy se poda ilo udržet zvýšený zájem o studium na FEM, fakulta
pokra ovala v realizaci mezinárodních studijních a u itelských mobilit programu Erasmus. Zárove
však šlo o další rok, kdy se fakult nepoda ilo zvrátit dlouhodob negativní trend ve vývoji struktury
a v kového složení akademických pracovník , zejména v kategoriích profesor a docent .
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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka
R

Význam
Armáda eské republiky

CJP

Centrum jazykové p ípravy

CTVS

Centrum t lesné výchovy a sportu

R

eská republika

D FEM UO

D kan Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany

D FVT UO

D kan Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

ES

Ekonomická sekce

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

FEM

Fakulta ekonomiky a managementu

FVT

Fakulta vojenských technologií

FVZ

Fakulta vojenského zdravotnictví

HZS R

Generální editelství Hasi ského záchranného sboru eské republiky

GŠ

Generální štáb

MO R

Ministerstvo obrany eské republiky

MU

Masarykova univerzita

NATO

Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organisation)

PdSP

Prod kan pro studijní a pedagogickou innost

PdVV

Prod kan pro v decko-výzkumnou innost

PdVVR

Prod kan pro vn jší vztahy a rozvoj

PR UO

Prorektor pro rozvoj Univerzity obrany

ePP

editelství personální podpory

R-V UO

Rektor-velitel Univerzity obrany

SL GŠ

Sekce logistiky generálního štábu

StRef

Studijní referát

UO

Univerzita obrany

ÚOPZHN

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ni ení

VeSpS

Velitelství spole ných sil

dR

decká rada Fakulty ekonomiky a managementu

VŠ

Vysoká škola

VZP

voják/vojákyn z povolání
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Výro ní zpráva o innosti Fakulty ekonomiky a managementu za rok 2011 byla projednána
a schválena Akademickým senátem FEM dne 23. dubna 2012
V Brn dne 23. dubna 2012

kan FEM

edseda AS FEM

plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.

podplukovník doc. Ing. Zden k FLASAR, CSc.
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