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Charakteristika projektu
V rámci projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“
spolupracují Start-up centrum na OTH (Východobavorská technická vysoká škola)
v Regensburgu a Ústav podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické
(VŠTE) v Českých Budějovicích. V rámci tohoto projektu získají studenti a
absolventi zúčastněných vysokých škol zlepšené možnosti k získání zásadních
podnikatelských kompetencí, díky nimž se mohou stát jednak úspěšnými zakladateli
firem, ale též žádanými zaměstnanci s inovačními schopnostmi. Cílem je v rámci
obou vysokých škol dále prohloubit a rozvíjet zprostředkování zmíněných
kompetencí, nadále tento proces monitorovat a úspěšné koncepty strukturálně
zakotvit.
Obě vysoké školy posílí zprostředkování podnikatelského myšlení a jednání v rámci
výuky a stanoví společné, přeshraniční normy. Toto zahrnuje přípravu celkové
pedagogické koncepce a obsahu výuky, studijních materiálů a online nabídky. Je
nutno

provést

důkladné

analýzy,

jaké

kompetence

konkrétně

je

třeba

zprostředkovat a jakým způsobem by toto zprostředkování mělo probíhat. Jedná se
o velikou výzvu, neboť
“there is a growing awareness that entrepreneurial skills, knowledge, and
attitudes can be learned and, in turn, lead to the widespread development of
entrepreneurial mindsets and culture which benefit individuals and society as
a whole … but there is no consensus on what the distinctive elements of
entrepreneurship as a competence are”.
(EntreComp Report der EU, Bacigalupo, Kampylis, Punie & Van den Brande
2016, str. 5)
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Úvod

1. Úvod
Tato kolektivní odborná monografie vznikla v rámci projektu EU „Podnikatelské
kompetence na česko-bavorském trhu práce“, reg. č. 34, programu Cíl EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Je výsledkem spolupráce
interdisciplinárních expertních týmů z Východobavorské technické vysoké školy
(OTH) Regensburg a Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Českých
Budějovicích.
Monografie si klade za cíl poskytnout všeobecný přehled profesně zaměřeného,
aplikovaného, neuniverzitního vysokoškolského sektoru z hlediska jeho vývoje v
Německé spolkové republice a v České republice. Jak je již v názvu monografie
naznačeno, dalším cílem této práce je analyzovat a porovnat vybrané moduly a
studijní programy partnerských vysokých škol z hlediska podpory a rozvoje
podnikatelských kompetencí. Závěrem bude nastíněn vývoj OTH Regensburg a
VŠTE v Českých Budějovicích na základě případové studie. V kvantitativním
sociálním průzkumu byla využita dotazníková metoda, která zachycuje spokojenost
studentů s různými aspekty studia, především z hlediska specializace a praktické
aplikovatelnosti vědomostí, dovedností, zkušeností a znalostí a následně
provedeného srovnání obou partnerských vysokých škol. Dále se studie zaměřuje
na roli podnikatelských kompetencí ve výuce na obou vysokých školách. Součástí
je výchozí měření podnikatelských kompetencí studentů. Autoři této publikace si
uvědomují význam neuniverzitních, profesně zaměřených vysokých škol.
Vysoké školy aplikovaných věd by měly sloužit jako příklad při zprostředkování
klíčových kompetencí, které jsou nezbytně nutné pro úspěšnou profesní kariéru v
rámci dynamicky se rozvíjejícího regionálního trhu práce v Evropě i mimo ni. K těmto
kompetencím nesporně patří i podnikatelské kompetence, které hrají důležitou roli
nejen při samotné podnikatelské činnosti (Enterpreneurship), nýbrž také v rámci
zaměstnanecké angažovanosti samostatných, inovativních spolupracovníků v
rámci podniku (Intrapreneurship).
Při

vyhotovení

následující

monografie

byly

shromážděny,

analyzovány,

vyhodnoceny a následně aplikovány informace, popř. poznatky z četných zdrojů.
Jedná se jednak o interní dokumenty obou partnerských vysokých škol, např.
charakteristiky modulů, studijní plány, studijní a zkušební řády, statistiky,
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akreditační zprávy a jednak o odborné publikace i empirické studie, např. teorie o
vzniku podnikatelského záměru, poznatky z oblasti výzkumu zájmů a vysokoškolské
pedagogiky a didaktiky. Nad rámec tohoto byly využity různé veřejně přístupné
zdroje ministerstev, např. zákony či nařízení, která se bezprostředně týkají
vysokoškolského vzdělávání. V rámci této práce byla provedena dvě dotazníková
šetření dle směrnic pro kvantitativní výzkum v rámci sociálních věd.
Kolektivní monografie je rozčleněna do pěti kapitol. Po úvodu v první kapitole je
druhá kapitola věnována profesně zaměřených vysokým školám. Tyto hrají
důležitou roli v rámci celého akademického vzdělání, autoři této odborné publikace
proto považují za důležité poskytnout přehled o vzniku a vývoji profesně
orientovaných vysokých škol, a to jednak všeobecně a pak zejména s ohledem na
situaci v Německu a v České republice. Touto cestou jsou popsány i obě na tomto
projektu participující vysoké školy a jejich vývoj v širším historicko-ekonomickém a
společenském kontextu.
Třetí kapitola se zabývá podnikatelskými kompetencemi, a to nejprve z hlediska
teoretického pojetí kompetencí na základě aktuálního stavu výzkumu. Následuje
popis z hlediska praktického zprostředkování (Entrepreneurship Education). Zde je
zohledněna implementace a aplikace v rámci výuky v konkrétních studijních
programech a předmětech na obou partnerských vysokých školách.
Čtvrtá kapitola se věnuje vývoji OTH Regensburg a VŠTE České Budějovice a
zkoumá spokojenost a podnikatelské kompetence studentů na základě případové
studie. V této kapitole jsou popsány profily vysokých škol, zejména pak fakult popř.
institutů a jejich ekonomicky zaměřené studijní obory. Následně jsou popsány dva
empirické výzkumné projekty, které byly realizovány na základě kvantitativního
sociologického

průzkumu

pomocí

metody

dotazníkového

šetření.

Vzorek

respondentů tvoří studenti ekonomických oborů, popř. všichni studenti vysoké školy.
Případová studie se skládá ze dvou kvantitativních studií, které sestávájí z vytčení
cíle, použité metody, výsledků a následné diskuze, která má být východiskem ke
stanovení metodiky pro lepší zprostředkování podnikatelských kompetencí ve
výuce.
Cílem zjišťování spokojenosti stutentů bylo změřit a porovnat spokojenost studentů
zejména s ohledem na specializaci a praktickou zaměřenost studia při zohlednění
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rozličných aspektů studia, včetně technické infrastruktury. Pozornost je zaměřena
na specializaci a souvislost s praxí. Dotazník k tomuto účelu setavený obsahuje 25
otázek. Cílem je průzkum spokojenosti studentů, vyhodnocení a srovnání výsledků
obou dotazníků. Sběr dat probíhal od ledna do března 2017 v elektronické formě
(Google-Disc-Platformě) současně na obou vysokých školách. Studenti obdrželi
relevantní informace prostřednictvím e-mailu s odkazem na dotazník ve svém
mateřském jazyce. V rámci tohoto období se podřilo získat 353 respondentů.
V okamžiku sběru dat bylo 61,2% účastníků dotazníkového šetření studenty VŠTE
v Českých Budějovících a 38,8% studenty OTH Regensburg. Z 353 dotázaných
studentů bylo 258 osob osob ženského a 95 osob mužského pohlaví. Jednalo se
převážně o studenty oboru ekonomika podniku. Všichni byli imatrikulováni v
bakalářském studiu. 69,7% účastníků studovalo v prvním či druhém semestru,
17,2% ve třetím nebo čtvrtém semestru a 13,1% v pátém či vyšším semestru. Ke
každé otázce je v případové studii přiřazena tabulka absolutní a relativní četnosti a
sloupcové diagramy relativní četnosti odpovědí na obou vysokých školách. Díky
tomuto postupu je patrné, jaké odpovědi účastníci nejčastěji volili. Sloupcové
diagramy vizualizují, zda studenti zaujímají spíše pozitivní (souhlasný) či negativní
(nesouhlasný), popř. neutrální postoj. Tyto diagramy zárověň umožňují porovnání
výsledků na obou institucích. Tabulky a sloupcové diagramy jsou doplněny
aritmetickými průměry a směrodatnými odchylkami jednotlivých odpovědí, které
znázorňují určitý střední názorový proud studentů obou institucí.
Výchozí měření podnikatelského myšlení a jednání studentů mělo zjistit, jakou roli
hrají podnikatelské kompetence ve studiu na obou partnerských vysokých školách
a jak studenti sami hodnotí své podnikatelské kompetence. Popis obou dotazníků
obsahuje vytčení cíle, použité metody, výsledky a diskuzi, zaměřenou zejména na
metodiku vhodnou pro následnou implementaci výsledků výzkumu do výuky. Sběr
dat probíhal elektronicky (SoSci Survey) v březnu a dubnu 2017 paralelně na OTH
Regensburg a VŠTE v Českých Budějovicích. Dohromady se pretestu zúčastnilo
132 studentů. V okamžiku sběru dat bylo 57,6% účastníků studenty VŠTE v
Českých Budějovicích a 42,4% studovalo na OTH v Regensburgu. Z celkového
počtu 132 osob bylo 88 osob ženského a 44 mužského pohlaví. Většina z nich byla
studenty oboru ekonomika podniku. Z důvodu verifikace stanoveného cíle byla
vyvinuta

a

následně

realizována

korealtivní

studie.

Kromě

zjišťováni
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demografických údajů jako např. věku, pohlaví, země původu, popř. délky pobytu v
zemi, následovalo rozdělení vzorku dle vysoké školy, fakulty a zamýšleného
ukončení studia. Výchozí analýzy provedené studie obsahují zevrubnou analýzu
stupnice ke kontrole předpokladů rozčlenění a k ověření aspektů spolehlivosti a
validity a výpočty parametrů spolehlivosti a stupnic, analýzu korealtivních
souvislostí mezi zkoumanými veličinami a různé deskriptivní analýzy. Základní
analýzy jsou prezentovány pomocí t-testů sledujících odchylky průměrných hodnot.
V páté kapitole jsou znovu shrnuty výsledky případové studie. Výklad výsledků a
krátký nástin dalšího pokračování projektu, který se bude věnovat rozvoji a
intenzivnějšímu
monografii.
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2. Profesně zaměřené vysoké školy v Německu a v České
republice1
2.1. Vývoj profesně zaměřených vysokých škol všeobecně
Počátky tohoto druhu vysokých škol sahají do doby před druhou světovou válkou.
Jedná se o oblast vzdělávání, která prochází od 2. světové války velmi dynamickým
vývojem. Třemi nosnými trendy tohoto období byly především růst, demokratizace
a diverzifikace (Trow 1997, s. 32-36). Mohutná expanze vysokého školství v
západoevropských zemích vyznačující se jeho kvantitativním rozvojem probíhala
především v 50. a 60. letech 20. století (Čerych 1990 – 1991). V poválečném období
dochází k enormnímu nárůstu zájmu o vysokoškolské studium. Bylo proto nutné
rozšiřovat kapacity stávajících vysokých škol a zakládat nové a zároveň
odpovídajícím způsobem navyšovat počty akademických pracovníků. Velký zájem
o vysokoškolské vzdělání neochaboval ani v následujících letech, a to v souvislosti
s měnící se strukturou profesí a zaměstnání a z toho pramenících požadavků na
kvalifikaci. Vzrůstaly nároky na výkon, specializaci a zodpovědnost zaměstnanců.
Vysokoškolské vzdělání bylo také cestou k dosažení vyššího sociálního statusu.
Změny probíhaly mj. též v rámci středoškolského vzdělávání, ve kterém byly
zdůrazněny zejména všeobecně vzdělávací předměty, které tvořily rozhodující
předpoklad pro následné vysokoškolské studium.
Legislativně byl nárůst počtu studentů vysokých škol podpořen zakotvením
podmínek rovného přístupu k vysokoškolskému studiu jako výraz demokratizace ve
vysokoškolském

vzdělávání.

Tímto

způsobem

byly

eliminovány

sociální,

náboženské, rasové, regionální rozdíly a rozšířeny možnosti vzdělávání např. pro
různé věkové skupiny, etnické menšiny, ženy atd. Logickým důsledkem těchto
opatření byla změna dosavadní struktury studentů. Vysoký počet studentů, kteří
přicházeli na vysoké školy, vedl ke značným rozdílům v úrovni vstupních znalostí,
intelektuálních schopností a osobnostní zralosti a nesl s sebou problémy týkající se
koncepce vzdělávání a výuky. Klasické univerzity již nebyly schopny zajistit
dosavadní vysoký standard poskytovaného vzdělávání a na základě své koncepce
se zaměřovaly spíše na elitní studenty. Proto bylo nutno vyřešit otázku, zda se má
vysokoškolské vzdělávání stát masovou záležitostí, či zůstat nadále výsadou
Označení profesně zaměřené vysoké školy je v této monografii používáno pro německé vysoké školy typu
Fachhochschulen a české, popřípadě v jiných zemích zmiňované, vysoké školy neuniverzitního typu.
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intelektuálních elit. To by ovšem odporovalo principům demokratizace a rovných
příležitostí. Řešením této výzvy byla institucionální diverzifikace v 60. a 70. letech
20. století, kdy došlo ke konstituování nového typu vysokoškolských institucí, tzv.
profesně zaměřených vysokých škol, které nabízely velice diferencované, méně
akademické a silně prakticky zaměřené, výzkumu prosté studijní programy, které
byly velice atraktivní zejména pro prakticky zaměřené studenty.
Profesně zaměřené vysoké školy se vyznačovaly především:
•

kratší délkou studia;

•

výrazným profesním zaměřením studijních programů;

•

silnějšími vazbami na firemní sektor;

•

působností v regionech mimo tradiční univerzitní centra;

•

byly předchůdci dnešního duálního studia (praxe jako integrální součást
studia);

•

menší finanční náročností studia a infrastruktury vysokých škol;

•

víceoborovými studijními programy.

Argumenty, kterými byla podpořena tato vývojová linie vzniku profesně zaměřených
vysokých škol, jsou v literatuře a dokumentech označovány jako „manpower
approach“ vyjadřující potřebu vysoce kvalifikované pracovní síly v důsledku vývoje
a aplikace nových technologií. Pojem „social demand approach“ vystupuje proti
elitářskému pojetí přístupu k vysokoškolskému studiu a zároveň zdůrazňuje princip
rovných šancí v oblasti vzdělávání (Vašutová, 2002).
Od konce 60. let 20. století se vysokoškolské systémy začaly proměňovat podle
toho, jakým způsobem zahrnuly do své struktury profesně zaměřené vysoké školy
(systémová diverzifikace) nebo profesně zaměřené studijní programy (interní
diverzifikace v rámci jednotlivých institucí). Vznikly tak čtyři základní typy
vysokoškolských systémů: binární (Německo, V. Británie, Dánsko), integrovaný
(unitární) systém (Švédsko), fragmentovaný systém (Francie) a diverzifikovaný
model (USA) (Čerych, 1990-1991; Halberštát a kol., 1992; Jallade, 1992; Teichler,
2005; Vašutová, 2002; Caha, 2009).
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Vznik profesně zaměřených vysokých škol provázela počáteční nedůvěra, která se
projevovala tím, že tyto instituce nebyly zpočátku uznávány za rovnocennou a
plnohodnotnou součást vysokého školství jak ze strany univerzit a státu, tak ze
strany zaměstnavatelů. Prakticky se tato skutečnost projevovala např. v nižším
finančním ohodnocení absolventů těchto škol ve srovnání s absolventy univerzit a
menším zájmem ze strany ctižádostivých maturantů o studium na profesně
zaměřené vysoké škole. Pro některé instituce se stal východiskem z této situace
tzv. „academic drift“, kterým byla označována snaha imitovat univerzity v délce
studia, obsahu studijních programů apod. Tím se však tyto instituce odklonily od své
původní filozofie zaměřené na praktickou aplikaci vědomostí a zpravidla ani nebyly
schopny konkurovat univerzitám a stávaly se z nich instituce nízké kvality a prestiže.
Koncem 70. let 20. století se však postavení profesně zaměřených vysokých škol
začalo zlepšovat a v 80. letech došlo k nárůstu prestiže tohoto sektoru především z
následujících důvodů:
•

Odborné vysoké školy byly ve srovnání se zpravidla mnohem většími a tudíž
byrokratičtějšími univerzitami často operativnější a lépe a rychleji reagovaly
na potřeby trhu práce.

•

Akademická obec na profesně zaměřených vysokých školách neměla sklony
k elitářství a ani si to nemohla dovolit. Nedocházelo zde k obtížně řešitelným
situacím mezi akademickými zaměstnanci podobně jako na univerzitách.
Procesy zde probíhaly rychleji a řešení byla jednodušší nežli na univerzitách.

•

Se vznikem nových progresivních technologií (např. v oblasti informatiky) se
objevovala stále naléhavější potřeba odborníků, kteří budou techniku
obsluhovat a vyvíjet bez ambicí na výzkum, avšak na základě akademického
vzdělání. Z tohoto důvodu byl na profesně zaměřených vysokých školách
zcela programově redukován, až téměř zcela odstraněn, masivní, až
bezbřehý teoretický a metodologický obsah studia.

•

Došlo k navýšení finančního ohodnocení absolventů profesně zaměřených
vysokých škol.

Proces imitace univerzit se zastavil, a mnohdy začalo docházet dokonce k tzv.
„reverse transferu“, který se projevoval tím, že někteří absolventi univerzit si na
profesně zaměřených vysokých školách začínali rozšiřovat své akademické
7
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vzdělání o jeho praktickou složku. Některé univerzity začaly nabízet prakticky
orientované studijní obory, podobné nabídce profesně zaměřených vysokých škol
(Čerych, 1990-1991).
2.2. Vývoj v Německu a v Bavorsku
Vývoj profesně zaměřených vysokých škol v Německu probíhal zhruba ve čtyřech
fázích a bude v následujícím textu krátce nastíněn. Nadto se pokusíme diferencovat
pojem „vysoká škola“.
Fáze 1: založení profesně zaměřených vysokých škol coby nového typu
vysokých škol (období od konce 60. let 20. století)
Fáze 2: rozvoj již existujících profesně zaměřených vysokých škol (od konce 70.
let 20. století)
Fáze 3: další zakládání velkého počtu profesně zaměřených vysokých škol a
zavedení tohoto typu škol na území bývalé NDR, popř. pěti nových spolkových
zemí (ustanovující fáze a fáze znovusjednocení v 90. letech 20. století)
Fáze 4: boloňský proces s určitým, avšak nikoli komplexním sblížením profesně
zaměřených a univerzitních vysokých škol, další rozvoj mnoha profesně
zaměřených vysokých škol a změna jejich názvu na vysoké školy, vysoké školy
aplikovaných věd nebo technické vysoké školy (Boloňská fáze od roku 2000).
V Německu pojmem vysoká škola označujeme tři typy vysokých škol:
•

univerzity, které se vyznačují zejména výzkumem a doktorandským studiem a
které se dále člení na klasické univerzity (zpravidla s minimálně lékařskou,
matematicko-přírodovědnou, právnickou, teologickou, filozofickou a dalšími
humanitními fakultami) a technické univerzity (minimálně s inženýrskými a
přírodovědnými fakultami),

•

profesně zaměřené vysoké školy (Fachhochschulen), které se dnes označují
názvy jako

•

vysoké školy aplikovaných věd, technické vysoké školy nebo pouze vysoké školy
a které se vyznačují prakticky zaměřeným studiem
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•

další vysoké školy, jako např. umělecké, hudební a církevní vysoké školy, které
se vyznačují vysokou tematickou specializací.

Před a po druhé světové válce bylo vysoké školství daleko méně členité a též
hranice mezi akademickými a neakademickými vzdělávacími institucemi probíhaly
plynuleji. Tak např. Dahrendorf ještě v roce 1967 v celkovém přehledu vysokých
škol Bádenska–Würtemberska (tzv. Dahrendorfův plán) rozlišuje následující
institucionální skupiny terciárního vzdělávání:
•

vědecké vysoké školy (univerzity);

•

pedagogické vysoké školy;

•

studijní semináře;

•

umělecké a hudební vysoké školy;

•

inženýrské školy;

•

vyšší odborné školy.

Dahrendorf ve svém plánu navrhoval zjednodušení této struktury s cílem dosáhnout
jednotného vysokého školství a časově odstupňovaného modelu studia (s
krátkodobým

a

dlouhodobým

studiem),

(Ministerstvo

kultury

Bádenska-

Würtemberska, 1967). Na tomto Dahrendorfově plánu je již zřetelná tendence
vedoucí ke vzniku profesně zaměřených vysokých škol, přičemž svoji roli hrály i
další podněty, jmenovitě souvislosti uvedené výše v kapitole 1.1 a vliv vzdělávacího
experta Georga Pichta (Picht, 1965) i začínající sjednocování vzdělávání v rámci
vznikajícího Evropského hospodářského společenství (EHS), (Mayer, 2001).
Obdobné podněty k restrukturalizaci vysokého školství Německa se objevily i mimo
Bádensko-Würtembersko, zejména pod vlivem ministrů kultury dalších spolkových
zemí, např. ministra Carla Heinze Everse v Berlíně a Johannese Raua v Severním
Porýní-Vestfálsku. Tyto tendence nevedly pouze k založení profesně zaměřených
vysokých škol, ale též k vytvoření modelu tzv. integrované vysoké školy, což
odpovídalo Dahrendorfovu požadavku sjednotit terciární sektor vzdělávání.
Univerzitní i profesně zaměřené vysokoškolské studijní obory nabízela tatáž vysoká
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škola a podmínky pro přijetí na vysokou školu byly pojaty velice široce (srov. Woll,
1977).
V praxi se model integrované vysoké školy neosvědčil a od roku 2003 od něj bylo
upuštěno. Příkladem tohoto procesu jsou dnešní Univerzita Wuppertal a Univerzita
Siegen v Severním Porýní–Vestfálsku. Integrované vysoké školy se nikdy nestaly
úspěšným modelem. Jedním z důvodů mohlo být, že profesorům přišlo zatěžko
nabízet výuku se zaměřením na výzkum a výuku zaměřenou na profesní přípravu
se stejným zaujetím a že profesorům povolaným dle vědeckých kritérií chyběla
praktická profesní zkušenost a osobní náhled do světa práce mimo svět akademický
a že v rámci kolegií docházelo k latentnímu napětí mezi dle platového stupně C4
ohodnocenými akademickými pracovníky a pouze dle stupně C3 či dokonce C2
ohodnocenými vysokoškolskými učiteli na profesně zaměřených vysokých školách.
Integrovaným vysokým školám chyběl jasný a navenek patrný profil: vědecký profil
zůstal slabý, na praktickou aplikovatelnost zaměřený profil díky svému zatížení
teoretickými vědomostmi a minimální orientací na výzkum se stal neoblíbeným a byl
i do jisté míry zanedbáván. Nakonec i celkové zpřístupnění vysokoškolského studia
(s i bez maturitní zkoušky) učinilo tyto školy s jejich překlenovacími kurzy pro
zájemce bez maturitní zkoušky nadbytečnými.
Integrované vysoké školy nebyly podporovány a rozvíjeny všemi spolkovými
zeměmi, byly typické pro spíše levicové prostředí. Jako trvalejší a plošně více
rozšířené lze oproti tomu považovat zřízení profesně zaměřených vysokých škol. 5.
července 1968 byla uzavřena dohoda mezi všemi ministry tehdejších 11 spolkových
zemí Německa, která byla završena 31.10.1968 Dohodou spolkových zemí
Německa o harmonizaci v oblasti profesně zaměřeného vysokého školství. Dohoda
přiznala profesně zaměřeným vysokým školám status samostatných institucí v
oblasti vysokoškolského vzdělávání a umožnila transformaci vyšších odborných
škol na profesně zaměřené vysoké školy. Kromě toho byly vytvořeny podmínky pro
přijetí ke studiu pod úrovní maturitní zkoušky, např. prostřednictvím odborné
maturitní zkoušky nebo prostřednictvím ukončeného odborného vzdělání, což
umožnilo přístup k akademickému vzdělání i širokým společenským vrstvám a
usnadnilo individuální cestu ke vzdělání.
Jednotná rámcová pravidla pro profesně zaměřené vysoké školy, stanovená v roce
1968 příslušnými ministerstvy kultury všech spolkových zemí, byla a jsou pro
10
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Německo velice důležitá, jelikož vzdělávací politika, včetně zákonů pro vyšší
vzdělávání jsou ústavou zaručeným privilegiem jednotlivých zemí, zatímco
parlament a spolková vláda nemají téměř žádné politické kompetence v oblasti
vzdělávání. Nedojde-li mezi ministry kultury ke vzájemné dohodě o společném
postupu, hrozí, že se vzdělávání stane nejednotné a dojde k jeho fragmentaci. V
rámci legislativy týkající se profesně zaměřených vysokých škol samozřejmě existují
rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi, které v nedávné minulosti spíše
narůstaly, neboť každá spolková země rámcová pravidla a nařízení Dohody ministrů
kultury prakticky aplikuje v rámci vlastního zákona o profesně zaměřených vysokých
školách příslušné spolkové země, svobodného státu, hanzovního města či
svobodného města. Avšak minimálně úvodem představený model tříčlenného
vysokého školství je dosud ve všech spolkových zemích patrný a po zrušení
integrovaných vysokých škol se stal i přehlednějším.
Tak jako jiné spolkové země i Svobodný stát Bavorsko rychle zakotvil Dohodu
ministrů kultury o zřízení profesně zaměřených vysokých škol ve své zemské
legislativě. Tak v Bavorsku stejně jako ve zbytku Německa došlo koncem 60. let 20.
století a začátkem 70. let 20. století k první vlně zakládání profesně zaměřených
vysokých škol, která spočívala zejména v transformaci již existujících institucí
terciárního vzdělávání a jejich těžištěm zejména na jihu Německa byly inženýrské
obory jako strojírenství, elektrotechnika a stavebnictví. Toto odpovídalo snaze
zprostředkovat vzdělání, které odpovídalo potřebám německého hospodářství,
které po překonání následků 2. světové války opět nabralo na síle.
Ještě dnes se zhruba třetina profesně zaměřených vysokých škol odvolává na starší
instituce s dlouhodobou tradicí ve vyšším vzdělávání (Kulicke, Stahlecker a kol.,
2004; Greulich, 2002), mezi nimi i Ostbayerische Technische Hochschule (OTH)
Regensburg, která může být vzorovým příkladem první vlny zakládání profesně
zaměřených vysokých škol v Bavorsku i v Německu. Svůj původ odvozuje od
založení Polytechnické vysoké školy za přispění profesora Schmögera v roce 1819,
a je tudíž starší než mnohé univerzity. Toto v roce 1819 založené pozdější
Polytechnikum Johannese Keplera bylo v roce 1971 sloučeno s Vyšší ekonomickou
školou Ostbayern a inženýrskými školami v Landshutu, Selbu a Zwieslu a povýšeno
na profesně zaměřenou vysokou školu (OTH Regensburg 2017). Avšak navzdory
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historii předchozích institucí je dnešní profesně zaměřené vysoké školství v
Německu relativně mladé.
Druhá vývojová etapa profesně zaměřeného vysokého školství v Německu je
označována jako rozvojová fáze, neboť pro tuto etapu je charakteristický rozvoj a
růst stávajících, v první etapě po roce 1968 vzniklých profesně zaměřených
vysokých škol. Výchozím bodem této rozvojové fáze byl spolkový Zákon o vysokých
školách z roku 1976, který profesně zaměřené vysoké školy postavil právně na
stejnou úroveň jako univerzity. Dosud sice neměly právo realizovat doktorandské
studium, avšak profesně zaměřeným vysokým školám byla tímto zákonem
zaručena svoboda výzkumu a výuky a akademická samospráva ve stejném rozsahu
jako univerzitám. Spolkové země musely ve lhůtě dvou let této situaci přizpůsobit
své zemské zákony o vysokých školách. Toto probíhalo více či méně váhavě a
záviselo na stranické příslušnosti většiny v zemské vládě: progresivně a liberálně
zaměřená ministerstva kultury a zemské parlamenty postupovaly rychleji a pečlivěji
než konzervativní vlády. Ještě v roce 2010 spolkový Ústavní soud v jednom ze
svých judikátů stanovil, že akademičtí pracovníci profesně zaměřených vysokých
škol jsou zrovnoprávněni s univerzitními akademickými zaměstnanci z hlediska
základních akademických práv a svobod. V tomto judikátu se praví: „Pedagogičtí
zaměstnanci profesně zaměřených vysokých škol, kterým byla svěřena pravomoc
zastupovat určitý vědecký obor v rámci výzkumu a výuky, se mohou odvolávat na
svobodu vědy, výuky a výzkumu (článek 5, odstavec 3 příslušného zákona)“
(Spolkový ústavní soud 2010). Rozlišení mezi vědeckými vzdělávacími cíli univerzit
a přípravou na profesní činnost prostřednictvím aplikované výuky na profesně
zaměřených vysokých školách učiněné týmž soudem v roce 1982, již daný soud v
roce 1983 nepotvrdil a tuto diferenciaci nepovažoval za relevantní pro zásadní
otázku svobody výzkumu a výuky.
S účinností vysokoškolského zákona z roku 1976 získali absolventi profesně
zaměřených vysokých škol od 80. let 20. století ukončení s etablovaným
akademickým titulem, jehož udělování bylo dosud vyhrazeno pouze univerzitám,
jmenovitě diplomu. Jako kompromis se zájmy univerzit přitom byl na rozdíl od běžné
praxe na univerzitách k oboru např. diplomovaný inženýr ve většině spolkových
zemí připojován dodatek „FH“, tedy diplomovaný inženýr (FH). Od roku 1987 bylo
toto označení jednotně prosazeno na celém území Německa.
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Další novelizací vysokoškolského zákona doznalo profesně zaměřené vysoké
školství dalšího zhodnocení, neboť dle této novely patřil i aplikovaný výzkum a vývoj
k úkolům profesně zaměřených vysokých škol, nikoli tedy pouze výuka. Tímto byly
profesně zaměřené vysoké školy povýšeny na úroveň výzkumných institucí, byť
rozlišení mezi základním a aplikovaným výzkumem může být v jednotlivých
případech velice obtížné. Spolkové země i tuto změnu přijímaly s rozpaky, avšak
mezitím byl ve všech zemských zákonech výzkum zakotven coby úkol profesně
zaměřených vysokých škol, byť s rozdílnou intonací. Nejnižší byla právě v Bavorsku,
kde výzkum zůstává nadále fakultativní, ačkoli zde sídlí minimálně čtyři v národním
i mezinárodním srovnání v rámci výzkumu velice silné vysoké školy – Hochschule
München, OTH Regensburg, OTH Amberg-Weiden a Technische Hochschule
Nürnberg Georg Simon Ohm.
Vedle tohoto vývoje je pro tuto fázi charakteristický kvantitativní a kvalitativní rozvoj
stávajících vysokých škol. Jsou vytvářeny nové studijní obory a zakládány nové
fakulty, například v oblasti sociální práce, právní a zdravotní péče. S expanzí
stávajících vysokých škol souvisí mohutná stavební činnost. Na OTH Regensburg
došlo v této fázi k výstavbě posluchárny na stanovišti Seyboldstraße, výstavbě
laboratoří pro fakultu elektrotechniky a přemístění v této fázi nově ustanovené
fakulty všeobecných věd a mikrosystémové techniky a fakulty informatiky a
matematiky do multifunkční shromažďovací budovy (Sammelgebäude) Univerzity
Regensburg (OTH Regensburg 2017).
Od roku 1990 nastupuje třetí fáze vývoje vysokého školství, pro kterou jsou
charakteristické četné nové, zčásti soukromé vysoké školy a přizpůsobení
východoněmeckých školských zařízení standardu západoněmeckých profesně
zaměřených vysokých škol. Zatímco vývoj profesně zaměřených vysokých škol v
západním Německu vykazuje paralely k vývoji „Universities of Applied Science“
(univerzit aplikovaných věd) nebo „Polytechs“ v jiných západoevropských zemích,
jistou zvláštností je přijetí vysokoškolského zákona novými spolkovými zeměmi.
Znovusjednocením Německa po přístupu NDR vysokoškolský zákon vstoupil v
platnost i na území nových spolkových zemí. Tamější formy vysokých škol a dalších
zařízení terciárního vzdělávání bylo třeba přizpůsobit standardu profesně
zaměřených vysokých škol. Dle doporučení vědecké rady byly od roku 1992
všechny inženýrské vysoké školy, většina technických vysokých škol a některé
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inženýrské školy transformovány na profesně zaměřené vysoké školy. Tento počin
v rámci vzdělávací politiky a státní správy je obzvláště pozoruhodný, neboť probíhal
téměř paralelně se zřízením pěti nových spolkových zemí. Tímto byl současně s
přizpůsobením rozličných zařízení terciárního vzdělávání standardu profesně
zaměřených vysokých škol zvládnut i přechod od
•

centralistické socialisticky–ideologické kulturní politiky Margot Honeckerové;

•

k decentralizované a odideologizované vzdělávací politice v kompetenci právě
vytvořených – a v těchto otázkách ještě nezkušených – nových spolkových zemí.

Je však nutno konstatovat, že etablování profesně zaměřených vysokých škol na
území bývalé NDR ve srovnání s dosud obtížnou situací v České republice
probíhalo lépe, jelikož se tento proces opíral o vysokoškolský zákon a Usnesení
konference ministrů kultury o celostátně uznaném právním standardu a fúze a
transformace vzdělávacích zařízení na profesně zaměřené vysoké školy probíhala
obdobně jako proces v západoněmeckých zemích koncem 60. a začátkem 70. let
20. století.
Kromě transformací vysokoškolských zařízení probíhalo i zakládání nových
vysokých škol. Na základě provedené studie byl zjištěn nárůst celkového počtu škol
o více jak 30 procent (Kulicke, Stahlecker a kol. 2004). Dále pak stávající vysoké
školy zakládaly nová detašovaná pracoviště. Oba trendy, tedy zakládání nových
vysokých škol a zakládání odloučených pracovišť probíhaly v souladu s politickými
rozhodnutími regionálního rozvoje. Po ukončení studené války došlo v 90. letech
20. století k redukci počtu příslušníků spojeneckých armád pobývajících na území
Německa. V rámci hledání nového využití pro uvolněná kasárna bylo v některých
případech rozhodnuto tyto využít pro účely profesně zaměřených vysokých škol.
Profesně zaměřené vysoké školy měly oproti univerzitám větší politickou podporu
pravděpodobně též z důvodu nižších platových tarifů zdejších pedagogů při zároveň
vyšší hodinové dotaci (zpravidla 18 až 19 hodin týdně ve srovnání s osmi či devíti
hodinami na univerzitách), profesně zaměřené vysoké školy představují tedy
finančně výhodnější alternativu. V rámci tohoto vývoje byla v Bavorsku mj. založena
Fachchochschule Amberg – Weiden, dnešní OTH Amberg – Weiden.
Na konci této fáze nového zakládání vysokých škol existovalo v roce 2000 dle údajů
vědecké rady 151 profesně zaměřených vysokých škol, z toho 47 soukromých s
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nestátními zřizovateli. Na konci roku 2002 bylo v Německu 523 000 studentů
profesně zaměřených vysokých škol, což odpovídá 26 % všech studentů (Kulicke,
Strahlecker a kol., 2004). Jelikož je počet profesně zaměřených vysokých škol vyšší
než počet univerzit, avšak počet studujících tvoří pouze jednu čtvrtinu, ukazuje se,
že průměrná velikost profesně zaměřených vysokých škol citelně zaostává za
univerzitami. Rozpětí počtu studentů na profesně zaměřených vysokých školách je
přitom veliké – od několika set do cca 25 000 studentů na Technické vysoké škole
Köln (TH Köln 2017).
Po masivním růstu profesně zaměřených vysokých škol v 90. letech 20. století se
od roku 2000 i profesně zaměřené vysoké školy podřídily Boloňskému procesu,
čímž započala čtvrtá fáze vývoje profesně zaměřeného vysokého školství v
Německu. Tato fáze dala profesně zaměřeným vysokým školám novou sebedůvěru,
což se navenek u mnohých institucí projevilo ve změně názvu „Fachhochschule“ na
„Vysoká škola aplikovaných věd“, „Technická vysoká škola“ či pouze „Vysoká škola“
(Hochschule) bez předpony „Fach“. Bývalá Fachhochschule Regensburg se v této
fázi stala Technickou vysokou školou (Technische Hochschule) a konkrétně v roce
2007 Východobavorskou technickou vysokou školou (Ostbayerische Technische
Hochschule – OTH Regensburg). Nezůstalo však pouze u změny názvu, škola se
rychle rozvíjela, rozšiřovala své kapacity a počet studentů se během několika let
zvýšil z 5 000 na více jak 11 000. Vše bylo doprovázeno rozsáhlou stavební činností
(OTH Regensburg 2017).
Kromě změny názvu došlo i k odborným a legislativním změnám, neboť dle § 19
nově reformovaného vysokoškolského zákona byly nově zavedené tituly bakalář a
magistr získané na univerzitách zrovnoprávněny s těmi z profesně zaměřených
vysokých škol. Dodatek „FH“, který sloužil k bližšímu označení titulů získaných na
profesně zaměřených vysokých školách a k jejich odlišení od titulů získaných na
univerzitách, tudíž byl prohlášen za nepřípustný a zůstává v platnosti pouze u do té
doby udělených titulů. Zrovnoprávnění titulů usnadňuje na celoevropské úrovni
přechod z bakalářského na magisterské studium a z magisterského na
doktorandské studium, nezávisle na tom, na které vyšší, terciární evropské
vzdělávací instituci bylo předcházející studium završeno.
Rostoucí sebedůvěra vysokých škol a technických vysokých škol podnítila rozvoj
jejich výzkumné činnosti. Možnosti aplikovaného výzkumu byly v minulosti
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využívány pouze v omezené míře, jelikož pedagogové byli vytíženi vysokým počtem
vyučovaných hodin a přístup k doktorandskému studiu byl na profesně zaměřených
vysokých školách značně omezen. V posledních letech se však etablovali vyučující
s vysokými vědeckými kompetencemi, kteří jsou schopni získávat prostředky na
financování výzkumu jak prostřednictvím průmyslových zakázek tak i z veřejných
zdrojů zemí, státu, Evropské unie, nadací a institucí (OTH Regensburg, 2016).
Nakonec i ústavní soud v již zmíněném judikátu konstatoval, že profesně zaměřené
vysoké školy jsou oprávněny provádět výzkum (Spolkový ústavní soud, 2010).
Vznikaly nové organizační stupně věnující se správě a přerozdělování finančních
prostředků v rámci vysokých škol (byla zřizována nová pracovní místa pro správu
prostředků z třetích zdrojů a kontrolu financování výzkumných projektů, výzkumné
tendence profesně zaměřených vysokých škol byly podporovány též politickou
reprezentací jednotlivých spolkových zemí).
Skutečnost, že jednotlivé země jako např. Šlesvicko-Holštýnsko a Hesensko plánují
udělit právo organizovat doktorandské studium i profesně zaměřeným vysokým
školám, neučiní z těchto škol skutečné univerzity. Rozsah zde prováděného
výzkumu je ve srovnání s univerzitami daleko nižší, mají jiná pravidla pro přijetí ke
studiu a studijní obory jsou zaměřeny především na aplikovatelnost v praxi. Výzkum
na profesně zaměřených vysokých školách je záležitostí několika protagonistů v
rámci fakult a netýká se zdaleka všech vysokoškolských pedagogů. Vysokoškolští
pedagogové navíc ztrácí během své odborné praxe, která je stále ještě podmínkou
pro pedagogickou činnost, kontakt s aktuální výzkumnou činností a dále se
vyvíjejícími metodologickými, teoretickými a vědecko-publicistickými („publish or
perish“, MCGrail a kol., 2006) požadavky dnešní doby. Ačkoli přání a touha po
doktorandském studiu se zdá býti pochopitelná, měly by si profesně zaměřené
vysoké školy uvědomovat, že doktorandské studium není jádrem jejich činnosti a
váže na sebe nezanedbatelnou část zdrojů. Profesně zaměřené vysoké školy by
měly zabránit tomu, aby se dostaly do stejné strategicky nevýhodné situace, ve
které se ocitly integrované vysoké školy, když svojí pozicí kdesi mezi univerzitami a
profesně zaměřenými vysokými školami nakonec neuspěly a zanikly.
Řešením, které může být výhodné jak pro univerzity tak i profesně zaměřené vysoké
školy, může být kooperace v rámci doktorandského studia, kde vysokoškolští
profesoři s vědeckou činností z – dokonce i geograficky sousedících – univerzit
16

Profesně zaměřené vysoké školy v Německu a v České republice

budou ustanoveni prvními hodnotiteli disertačních prací a členy zkušební komise a
povedou tak své studenty až k závěrečné zkoušce. Touto cestou se vydalo v
současné době i Bavorsko a s ním i OTH Regensburg (OTH Regensburg, 2017).
Pokračující strategická odlišnost mezi univerzitami a profesně zaměřenými
vysokými školami napomůže z dlouhodobého hlediska i životaschopnosti obou
institucí. Při vymizení rozdílů dochází z důvodů zefektivnění správy k fúzím
sousedních univerzit, tak jako např. v roce 2005 mezi Univerzitou Lüneburg s
Fachhochschule Nordostniedersachsen na novou Leuphana Universität Lüneburg
a v roce 2013 mezi Brandenburgische Technische Universität Cottbus a Hochschule
Lausitz na novou Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg.
V zahraničí se bývalá Fachhochschule Liechtenstein transformovala na Universität
Liechtenstein a na území Dánska dokonce proběhla plošná fúze univerzit a
profesně zaměřených vysokých škol.
Z mezinárodního a evropského pohledu se německé, rakouské a švýcarské vysoké
školy vyznačují větší vědeckostí. Tak např. v Nizozemí není nutnou podmínkou, aby
vysokoškolský pedagog byl absolventem doktorandského studia, zatímco v
Německu je toto nezbytným předpokladem pro výkon pedagogické činnosti (s
výjimkou hudebních a uměleckých oborů). Zahraniční profesně zaměřené vysoké
školy (Universities of Applied Science) též často nabízejí studijní obory, které v
Německu na základě duálního odborného vzdělávání vyučují střední průmyslové
školy nebo vyšší odborné školy. Tato skutečnost může být problematická při
přípravě a realizaci mezinárodních a evropských projektů, jelikož se německé a
rakouské vysoké školy necítí být adekvátními partnery zahraničních Universities of
Applied Science a zahraniční partnerské univerzity naopak z důvodu chybějícího
doktorandského studia na německých vysokých školách tyto též neuznávají za
rovnocenné partnery. Německé vysoké školy se tak dostávají do situace „stuck
between“ (mezi dvěma mlýnskými kameny), též vzhledem k tomu, že mnohým
zahraničním hodnotitelům není známa vědecká činnost německých profesně
zaměřených vysokých škol. V některých evropských zemích však též existují
vědecky orientované, profesně zaměřené vysoké školy se

zaměřením na

praktickou aplikovatelnost vědomostí, dovedností a zkušeností, kromě jiného ve
Finsku, Francii, Irsku, Španělsku, České republice a Velké Británii, jejíž budoucnost
v evropském vzdělávacím systému je však nejistá.
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2.3. Vývoj v České republice
V České republice se otázka diverzifikace stala aktuální teprve počátkem 90. let 20.
století v souvislosti s pádem komunistického režimu a následnými reformními
změnami v oblasti vysokého školství. Dodnes však představuje uspokojivé řešení
této otázky jeden z palčivých problémů. Úsilí o konstituování profesně zaměřeného
vysokoškolského sektoru podpořené doporučeními expertů OECD začalo sílit.
Cesta, která měla směřovat k vytvoření odborného vysokého školství, spočívala ve
vytvoření vyšších odborných škol, které začaly vznikat od r. 1992 v rámci
experimentu po vzoru nizozemských HBO. Nejkvalitnější z nich měly být poté
transformovány a vytvořit tak jádro profesně orientovaného vysokoškolského
sektoru. K legislativnímu zakotvení tohoto kroku však nedošlo, vzhledem k tomu, že
nový vysokoškolský zákon v roce 1995 nenašel patřičnou odezvu v parlamentu
(Karpíšek, 1996; Ćerych, 1996). Namísto toho bylo vyšší odborné studium
definitivně přičleněno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání mimo vysokoškolský sektor.
Cestu k diverzifikaci vysokoškolského systému u nás umožnil až zákon č. 111/1998
Sb., o vysokých školách, na základě kterého mohly začít vznikat i vysoké školy
neuniverzitního typu (dále profesně zaměřené vysoké školy), a to jak soukromé, tak
veřejné. V současné době je v ČR naprostá většina profesně zaměřených vysokých
škol soukromých, jelikož vznik nových veřejných odborně zaměřených vysokých
škol představuje legislativně velmi zdlouhavý proces. Původně zamýšlená
transformace veřejných vyšších odborných škol na profesně zaměřené vysoké
školy totiž není možná. Situace vyšších odborných škol je i nadále jedním z
nedořešených problémů. Zájem o studium na nich v souvislosti s rostoucími
kapacitami vysokých škol upadá a vše nasvědčuje tomu, že postupně zaniknou.
Současný stav vysokého školství v České republice
Legislativní rámec pro působení všech typů vysokých škol v České republice
představuje Zákon o vysokých školách z roku 1998 včetně následujících novelizací.
Zákon definuje poslání vysokých škol, vymezuje akademické svobody a
akademickou obec. Dále vymezuje postavení veřejných, státních i soukromých
vysokých škol, stanovuje jejich orgány, popř. členění a u veřejných vysokých škol
stanovuje pravidla hospodaření s majetkem. Veřejné vysoké školy jsou zřizovány
zákonem a disponují vysokou měrou autonomie.
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V současné době existují v České republice tři kategorie vysokých škol, a to školy
veřejné, státní a soukromé. Dle tohoto zákona se vysoké školy člení na dva typy:
univerzitní a neuniverzitní. V současné době existuje v České republice 24
veřejných, 2 státní a 3 soukromé vysoké školy univerzitní, které uskutečňují všechny
tři stupně vzdělávání. Dále potom 2 veřejné a 38 soukromých neuniverzitních
vysokých škol, které realizují přednostně bakalářské, případně i magisterské obory.
Začlenění vysokých škol neuniverzitního typu je tedy řešeno v České republice v
rámci jednotné legislativy stejné pro všehy typy VŠ. Příloha zákona o vysokých
školách obsahuje jmenný výčet veřejných a státních vysokých škol včetně vymezení
jejich typu (viz Vochozka, Rowland, 2013)
Pohledem statistik z počátku roku 2016 činil celkový počet studentů vysokých škol
v České republice 327 tisíc. Většina studentů 194 tisíc (58%) přitom studovala v
bakalářských studijních programech v navazujících magisterských potom 82 tisíc
(25%), v „dlouhých“ nestrukturovaných magisterských 32 tisíc (10%) a v
doktorandských studijních programech 24 tisíc (7%) studentů. Celkový součet počtu
studentů bakalářských, magisterských, "dlouhých" magisterských a doktorandských
programů byl vyšší než celkový počet studentů, jelikož někteří studenti studovali ve
více studijních programech (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.).
Zákon o vysokých školách ukládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
povinnost vypracovat, každoročně aktualizovat a zveřejňovat Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol. Hlavními cíli pro oblast vysokoškolské politiky v
období

let

2016–2020

jsou

zajišťování

kvality,

diverzita

a

dostupnost,

internacionalizace, relevance, kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace,
efektivní financování a rozhodování založené na fundovaných datech z oblasti
vysokoškolské politiky.
Akreditaci studijních programů uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké
školství. Studijní programy vysokých škol zahrnují zhruba všechny vědní a
umělecké oblasti. Každý studijní program spadá do jedné z 37 zákonem
stanovených oblastí vzdělávání a vytváření a následná nabídka studijních programů
patří k akademickým právům a svobodám vysokých škol. Z tohoto důvodu se také
průběžně mění počet a zaměření studijních programů.
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Zákon o vysokých školách rovněž určuje základní rámec pro financování veřejných
vysokých škol. V části o vysokoškolském vzdělávání definuje typy studijních
programů, pravidla a orgány pro jejich akreditaci, podmínky, za kterých může
instituce, která chce působit jako soukromá vysoká škola, získat státní souhlas.
Upravuje rámec pro přijímání studentů, průběh a ukončování studia, stanovuje
udělování akademických titulů. Stanovuje práva a povinnosti studentů. Vymezuje
rovněž postavení akademických pracovníků a vztah mezi vysokými školami a
ministerstvem

školství.

Zákon

upravuje

mj.

i

uznávání

zahraničních

vysokoškolských kvalifikací nebo jejích částí.
Dosti zásadní změnu představuje poslední novela zákona o vysokých školách z
dubna 2016 s účinností od 01.09.2016. Tato novela obsahuje také seznam oblastí
vzdělávání, pro které může vysoká škola získat institucionální akreditaci. Novela
obsahuje zásadní změny, zavádí např. nová pravidla akreditace, včetně zřízení
nezávislého Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a nový systém
hodnocení kvality vysokých škol, dotýká se struktury vysokoškolského vzdělávání,
např. nově definuje profily bakalářského nebo magisterského programu, oblast
vzdělávání apod., organizaci vysokých škol. Zákon také upravuje některé
podrobnosti přijímacího řízení, jistou měrou i personální záležitosti. V neposlední
řadě také vymezuje podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich
poboček v České republice.
Samotná činnost vysokých škol se řídí jejich vlastními vnitřními předpisy, které musí
být v souladu se zákonem o vysokých školách a podléhají registraci Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. Pro každou vysokou školu je povinnost mít
základní vnitřní předpisy, ostatní předpisy jsou vypracovány v souladu se statutem
příslušné vysoké školy.
Vysokoškolské vzdělávání v České republice má třístupňovou strukturu:
a. bakalářské studijní programy (ISCED 645), v délce 3 – 4 roky;
b. magisterské studijní programy (ISCED 7), v délce 1 – 3 roky (ISCED 747),
resp. 4 – 6 let v případě programů nenavazujících na bakalářský program –
nestrukturované studium (ISCED 746);
c. doktorandské studijní programy (ISCED 844), v délce 3 – 4 roky.
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Studium se řádně ukončuje u:
a. bakalářského studijního programu státní závěrečnou zkouškou, přičemž její
součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce, absolventi - získávají titul
„bakalář“ (Bc.), v oblasti umění „bakalář umění“ (ve zkratce BcA.);
b. magisterského studijního programu státní závěrečnou zkouškou, jejíž
součástí je obhajoba diplomové práce, absolventi nejčastěji získávají titul
magistr (Mgr.), nebo inženýr (Ing.). Absolventi, kteří získali magisterský titul
Mgr., obdrží v případě dodatečné státní rigorózní zkoušky v téže oblasti
studia další akademický titul (PhDr., popř. RNDr.);
c. doktorandského programu, státní doktorandskou zkouškou a obhajobou
disertační práce, absolventi většinou získávají titul doktor filozofie (Ph.D.).
Podmínkou přijetí do bakalářského a do nestrukturovaného magisterského
programu je střední vzdělání s maturitní zkouškou, které je možné získat na
kterékoli střední škole nebo gymnáziu. Další podmínky přijímacího řízení jsou v dikci
příslušné vysoké školy, všeobecně bývá jeho součástí přijímací zkouška.
Financování vysokých škol
Finanční prostředky poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a
zároveň plní kontrolní funkci. Zhruba 75% finančních zdrojů veřejných vysokých škol
jsou prostředky poskytované ze státního rozpočtu systémem normativů. K ostatním
zdrojům patří poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, výnosy hlavní a
doplňkové činnosti a příjmy z darů a dědictví, příp. prostředky z jiných veřejných
zdrojů nebo doplňkové činnosti. Na veřejných vysokých školách je v současnosti
studium během standardní doby studia bezplatné. Soukromé vysoké školy, jsou-li
obecně prospěšnou společností, mohou získat dotaci od ministerstva školství.
Časová organizace a členění studia
Vysokoškolské studium je realizováno formu studia prezenčního, distančního nebo
kombinace obou. Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců, začátek stanoví
rektor. Většinou konec září nebo začátek října. Samotné studium je členěno na
semestry, ročníky, popř. bloky, které zahrnují období výuky, zkoušek a prázdnin.
Nejčastěji se akademický rok člení na semestry, které mívají 13 - 14 výukových
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týdnů. V návaznosti na to probíhá zkouškové období. Letní prázdniny jsou v
červenci a srpnu, většinou na ně navazuje ještě prodloužené zkouškové období v
době před zahájením zimního semestru. Podrobnosti jsou upraveny vnitřními
předpisy vysoké školy.
Řídící a další pracovníci na vysokých školách
V čele veřejné vysoké školy je rektor, který jedná a rozhoduje ve věcech dané
vysoké školy. Rektor je volen akademickým senátem vysoké školy na čtyři roky.
Rektor může být zvolen na maximálně dvě funkční období za sebou. Rektora
zastupují v jeho nepřítomnosti v určeném rozsahu jím jmenovaní prorektoři. Děkani
odpovídají za správu a řízení jednotlivých fakult. Děkany mohou zastupovat určení
proděkani.
Hospodaření a vnitřní správu vysoké školy řídí kvestor, kterého jmenuje a odvolává
rektor. Záležitosti fakulty spadající do její samosprávné působnosti upravují vnitřní
předpisy.
Pedagogičtí zaměstnanci na vysokých školách
Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci, u nichž existuje
následující kariérní hierarchie (dle nejvyšší pozice): profesoři, docenti, odborní
asistenti, asistenti, lektoři, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na
pedagogické činnosti. Požadavky na kvalifikaci jednotlivých pozic jsou obsaženy ve
vnitřních předpisech jednotlivých vysokých škol. Tituly docent a profesor se udělují
na základě zákona o vysokých školách. Akademičtí pracovníci ve veřejných školách
jsou zaměstnáváni v běžném pracovním poměru. V pracovněprávní oblasti se na
akademické pracovníky v obecné rovině vztahuje zákoník práce, některé pracovní
podmínky stanovuje vysokoškolský zákon, podrobnosti upravují vnitřní předpisy
vysokých škol, které jsou registrovány ministerstvem školství. Mzdu akademických
pracovníků upravuje vnitřní mzdový předpis vysoké školy. Týdenní pracovní doba
činí 40 hodin, vedle pedagogické činnosti je povinností akademického pracovníka
vykonávat také vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí
činnost. Dovolená je v rozsahu 8 týdnů.
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Zajišťování kvality
Hodnocení vysokých škol je řízeno zákonem o vysokých školách, který stanovuje
jak vnitřní, tak vnější hodnocení škol, taktéž povinnost vypracovávat výroční zprávu
o činnosti a výroční zprávu o hospodaření a dále s periodou pěti let strategický
záměr. Strategický záměr vysoké školy má návaznost na strategický záměr
vzdělávací a tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, který spolu s jeho každoročním
plánem realizace vypracovává ministerstvo. Podle téhož zákona ministerstvo
školství připravuje výroční zprávu o stavu vysokého školství, v současnosti jako část
Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávání. Vnější hodnocení vysokých škol
zajišťuje Národní akreditační úřad (NAÚ), zřízený podle novely zákona o vysokých
školách.
1. září 2016 nabyla účinnosti novela zákona o vysokých školách, která zavádí např.
upravená pravidla akreditace, včetně zřízení nezávislého Národního akreditačního
úřadu, a nový systém hodnocení kvality vysokých škol. Novinkou je, že vysoká škola
v ČR může získat institucionální akreditaci pro jednu nebo více z 37 oblastí
vzdělávání, jejichž výčet je uveden v příloze zákona.
Podle novely zákona o vysokých školách je zajišťování kvality a vnitřní hodnocení
kvality klíčovou samosprávnou aktivitou každé instituce. Novela vysoké škole
ukládá povinnost zavést a udržovat systém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a určuje jeho rámec
prostřednictvím prováděcích předpisů: nařízením vlády o standardech pro
akreditace ve vysokém školství a nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve
vysokém školství. Pravidla zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality si
stanoví vysoká škola vnitřním předpisem.
Je-li vysoké škole udělena institucionální akreditace, je oprávněna si v rámci této
akreditace sama schvalovat své studijní programy. Každá vysoká škola si na tomto
základě vnitřním předpisem stanoví pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení
kvality. Dále musí být zřízen nový vnitřní samosprávný orgán, Rada pro vnitřní
hodnocení. Předsedou rady pro vnitřní hodnocení je rektor. Rektor jmenuje
místopředsedu, a to z řad pracovníků vysoké školy, kteří jsou profesory nebo
docenty. Členem rady je také předseda akademického senátu. Další členové jsou
jmenováni rektorem: jedna třetina na návrh vědecké rady, další třetina na návrh
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akademického senátu, z toho je jeden člen rady vždy jmenován z řad studentů dané
veřejné vysoké školy. V případě, že vysoká škola nemá institucionální akreditaci,
může působnost rady pro vnitřní hodnocení vykonávat vědecká rada školy, pokud
je to stanoveno statutem vysoké školy.
Vysoké školy každoročně vypracovávají výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu
o hospodaření. S periodou pěti let také připravují strategický záměr. Strategický
záměr vysoké školy navazuje na strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti pro
oblast vysokých škol, který spolu s jeho každoročním plánem realizace vypracovává
ministerstvo.
Zákon dále ukládá vysokým školám provádět vnitřní hodnocení, které se opírá
především
a. o aplikaci standardů a postupů vnitřního hodnocení kvality;
b. o vypracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality, která popisuje dosažené
kvalitativní výstupy vysoké školy v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti a
opatření přijatá k nápravě případných identifikovaných nedostatků;
c. o zpřístupnění zprávy o vnitřním hodnocení i jejích dodatků orgánům a
členům orgánů

vysoké

školy

a

jejích

součástí,

dále

Národnímu

akreditačnímu úřadu a ministerstvu školství;
d. o publikování rámcových výsledků hodnocení činnosti vysoké školy ve
výroční zprávě.
Součástí systému hodnocení jsou opatření přijímaná k zlepšování kvality činností
instituce i vlastního systému zajišťování a hodnocení kvality. Rovněž pak vnitřní
dokumenty a záznamy, které se zajišťování kvality a hodnocení kvality týkají.
Vnitřní hodnocení vysoké školy je základnou pro vypracování strategického záměru
vysoké školy v oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti, který je rozhodující pro výši
dotací poskytovaných škole. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality se vypracovává v
termínech stanovených vnitřním předpisem vysoké školy, nejméně však jednou za
pět let. Každoročně musí být zpráva aktualizována.
V případě žádosti o institucionální akreditaci zákon vysoké škole ukládá zpracovat
tzv. sebehodnotící zprávu, která pokrývá oblast/oblasti vzdělávání, pro které škola
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žádá o akreditaci. Tato zpráva popisuje a hodnotí naplnění jednotlivých požadavků
vyplývajících z příslušných standardů pro institucionální akreditace.
Vysoké školy vypracovávají každoročně výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu
o hospodaření a strategický záměr zpravidla s periodou pěti let. Strategický záměr
vysoké školy navazuje na strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti pro oblast
vysokých škol, který spolu s jeho každoročním plánem realizace vypracovává
ministerstvo.
Výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření musí veřejná vysoká
škola (a soukromá vysoká škola v případě, že obdržela dotaci na svou činnost)
vypracovávat každoročně.
Podle zákona o vysokých školách (§ 21) obsahuje výroční zpráva o činnosti:
a. přehled činnosti v kalendářním roce;
b. rámcové výsledky hodnocení činnosti;
c. změny vnitřních předpisů a změny v orgánech vysokých škol;
d. jiné údaje stanovené správní radou.
Výroční zpráva o hospodaření školy obsahuje:
a. roční účetní uzávěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených;
b. výrok auditora k uzávěrce (pokud audit proběhl);
c. přehled o peněžních příjmech a výdajích podle zdrojů;
d. vývoj a konečný stav fondů;
e. stav a pohyb majetku a závazků;
f. úplný objem nákladů v členění na náklady pro plnění činností doplňkových a
ostatních.
Veřejné vysoké školy musí dále ze zákona zřídit útvar auditu a útvar kontroly a
provádět vnitřní finanční audit.
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Externí hodnocení vysokých škol
O kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranné posouzení vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokých škol se
stará Národní akreditační úřad (NAÚ). Výkonným orgánem NAÚ je patnáctičlenná
Rada NAÚ, která je složena z předsedy Rady, dvou místopředsedů a dalších členů
Rady. Jedním z členů Rady je student. Členy Rady NAÚ včetně předsedy a
místopředsedů jmenuje vláda České republiky na návrh Ministra školství, mládeže
a tělovýchovy na období šesti let s výjimkou jednoho člena-studenta, který je
jmenován na dva roky. Návrhy ministrovi v případě devíti osob předkládají
reprezentace vysokých škol, tj. Rada vysokých škol a Česká konference rektorů.
Návrhy na dalších pět osob včetně předsedy ministrovi předkládá ministerstvo
školství, další ústřední orgány státní správy, profesní komory, organizace
zaměstnavatelů nebo další osoby či orgány vykonávající, podporující nebo
využívající vzdělávací čitvůrčí činnost vysokých škol nebo její výsledky. Člen Rady
z řad studentů je navrhován ministrovi Radou vysokých škol. Členy Rady NAÚ se
mohou státpouze významné osobnosti, jejichž bezúhonnost a odborná autorita je
všeobecně akceptována. Při výkonu své funkce jednají nezávisle. Způsob jejich
jednání stanovuje veřejně dostupný statut NAÚ, který schvaluje vláda.
Akreditované činnosti Národního akreditačního úřadu
Národní akreditační úřad (NAÚ)
a. vydává rozhodnutí o udělení oprávnění k realizaci akreditovaných činností
(institucionální akreditaci, akreditaci studijního programu, o akreditaci
habilitačního řízení nebo o akreditaci řízení ke jmenování profesorem);
b. vyjadřuje se k typu vysoké školy (univerzitní nebo profesně zaměřená);
c. rozhoduje o udělení státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola
na území ČR;
d. vydává na žádost ministerstva stanoviska k personálnímu, finančnímu a
materiálnímu

zabezpečení

zahraničního

vysokoškolského

studijního

programu a ke splnění podmínek pro řádné zajištění výuky a související
tvůrčí činnosti při poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na
území České republiky;
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e. provádí

kontrolu

dodržování

právních

předpisů

při

uskutečňování

akreditovaných činností;
f. realizuje vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.
Akreditace studijního programu je udělována na dobu nejvýše deseti let počítanou
ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Byla-li vysoké škole žádost o
udělení akreditace studijního programu zamítnuta, může vysoká škola podat novou
žádost o akreditaci daného nebo obdobného studijního programu nejdříve po
uplynutí doby dvou let. Platnost akreditace lze prodloužit opakovaně. Během
uskutečňování akreditovaného studijního programu může vysoká škola požádat o
rozšíření akreditace.
Institucionální akreditace je udělována na dobu deseti let, popřípadě na dobu pěti
let, pokud se vysoké škole uděluje pro oblast nebo oblasti vzdělávání, pro které byla
dané vysoké škole zamítnuta bezprostředně předcházející žádost. Nedisponuje-li
vysoká škola institucionální akreditací a její žádost o udělení institucionální
akreditace pro jednu nebo více oblastí vzdělávání byla zamítnuta, může podat
novou žádost o udělení institucionální akreditace až po uplynutí doby dvou let.
Vysoká škola s institucionální akreditací má možnost v době platnosti institucionální
akreditace požádat o její rozšíření pro další oblast nebo oblasti vzdělávání nebo pro
další typ nebo typy studijních programů v rámci oblasti, pro kterou již získala
institucionální akreditaci. Pokud byla žádost zamítnuta, může škola podat novou
žádost o rozšíření institucionální akreditace po uplynutí dvou let.
Akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem se uděluje na
dobu nejvýše deseti let.
Zjistí-li NAÚ závažné nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností,
rozhodne podle jejich povahy o
a. omezení nebo odnětí akreditace studijního programu;
b. omezení nebo odnětí institucionální akreditace pro oblast vzdělávání;
c. pozastavení nebo odnětí akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke
jmenování profesorem;
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d. omezení a zániku oprávnění uskutečňovat studijní program na základě
institucionální akreditace.
Hodnocení vysokých škol
NAÚ provádí u vysokých škol vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností buďto na základě podnětu ministra, nebo shledá-li sám
závažné důvody pro mimořádné hodnocení.
Kontrola ministerstva školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je zodpovědné za kontrolu
hospodaření veřejných vysokých škol a také soukromých vysokých škol, pokud jim
byly poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. Dále vyžaduje od veřejných
vysokých škol zprávu o vnitřním hodnocení, výroční zprávu o činnosti a výroční
zprávu o hospodaření. Pokud byly poskytnuty prostředky soukromým vysokým
školám, vztahují se tyto povinnosti i na ně. Kontrola každé vysoké školy by se měla
opakovat v intervalu 3 – 5 let. Kromě ministerstva školství provádí kontrolu
hospodaření s prostředky státního rozpočtu i Nejvyšší kontrolní úřad a finanční
úřady. Ministerstvo školství má ze zákona o vysokých školách k dispozici i další
nástroje kontroly. Tak např. korektnost dodržování právních předpisů kontroluje při
registraci vnitřních předpisů vysokých škol, kvalitu jejich managementu při
vyhodnocování dlouhodobého záměru (EVROPSKÁ KOMISE, 2017).
2.4. Závěr analýzy profesně zaměřených vysokých škol
Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že historický vývoj a současný stav profesně
zaměřeného vysokého školství v České republice na straně jedné a v Německu,
konkrétně v Bavorsku, na straně druhé vykazuje značné rozdíly. Evropské
přeshraniční projekty, které se zaměřují na tyto rozdíly a podporují a akcelerují
sblížení těchto dvou systémů v rámci vědy, výzkumu a výuky, jsou tudíž potřebné a
pro společnou evropskou budoucnost důležité. Evropská podpora v rámci programu
„INTERREG V“ nabízí mnoho příležitostí ke sblížení v bavorsko–českém příhraničí,
které zcela ve smyslu tradic vysokoškolského vzdělávání na profesně zaměřených
vysokých školách musí být zaměřeno na potřeby a požadavky společného
evropského trhu práce. Tato publikace se proto v následujících kapitolách bude
věnovat všeobecným rámcovým podmínkám a speciálně zprostředkování
inovativních a podnikatelských kompetencí.
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3. Podnikatelské kompetence v teorii a ve výuce
3.1. Teorie a aktuální stav výzkumu
K tomu, aby bylo možno podporovat podnikatelské kompetence na obou vysokých
školách a vypracovat společnou strategii vzdělávání, je třeba provést výchozí
měření podnikatelského myšlení a jednání studentů. Za tímto účelem je nezbytně
nutné definovat pojem kompetence a podnikatelské kompetence vymezit v širším
rámci různých klíčových kompetencí. Jelikož jsou podnikatelské kompetence
vázány na ochotu a vůli být podnikatelsky aktivní, budou v rámci projektu
reflektovány zásadní zakladatelské teorie, které ozřejmují zakladatelské sklony a
intenci k inovacím.
Pojem „kompetence“ dávno v našem slovníku zdomácněl. Dle statistiky projektu
Německá slovní zásoba Univerzity v Lipsku najdeme tento pojem na 5 205. místě
(stav k 25. 4. 2017) nejčastěji používaných německých slov, ještě před příbuznými
pojmy jako znalosti (na 8 870. místě ), schopnost (6 264. místo) a učení (5 703.
místo)

(viz

Universität

Leipzig,

2017,

URL:

http://corpora.uni-

leipzig.de/de?corpusId=deu_newscrawl_2011). „O kompetencích jakožto cílech
vzdělávání se v pedagogice, zejména v podnikové, již několik desetiletí, a to ve
vzrůstající míře od přelomu tisíciletí, intenzivně diskutuje“ (Erpenbeck a kol., 2015,
str. 13), viz John Erpenbeck v monografii Wissen, Werte und Kompetenzen in der
Mitarbeiterentwicklung

(Vědomosti,

hodnoty a

kompetence ve

vzdělávání

spolupracovníků). Přesto by měl být pojem kompetencí nejprve všeobecně plošně
definován, aby bylo možno jej univerzálně a komplexně uchopit. Kompetenci nelze
jednotně definovat, často je používána jako synonymum pro „schopnosti“,
„dovednosti“ nebo „znalosti“. Všeobecně je kompetence interpretována jako
specializovaný systém sestávající z požadovaných schopností, znalostí a
dovedností k dosažení určitého cíle (viz. Weinert, 2001 A, str. 45). V historickém
kontextu

nachází

pojem

kompetence

–

lat.

competentia,

competere:

příslušnost, příslušet, – od 13. století své uplatnění a od roku 1753 v souvislosti s
jeho současným významem. Dle něj je kompetence v rámci legislativy používána v
souvislosti s příslušností, oprávněním či zákonností nejvyšších státních orgánů (viz
Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007, str. 5).
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Weinert (2001 A) ve svém příspěvku „Concept of Competence: A Conceptual
Clarification“ v Defining and Selecting Key Competencies říká, že kompetence lze
chápat jako kognitivní schopnosti a dovednosti, které umožňují zvládání a řešení
úloh a zadání v rámci nejrůznějších oborů a oblastí. Od kompetencí se pak odvíjí
deklarativní a procedurální vědění nutné pro výkon určité činnosti. Kompetenci
chápe jako přesahující, intelektuální schopnost s velkými a trvalými rozdíly mezi
jednotlivými osobami (viz. Weinert, 2001 A, str. 46). Tato definice podtrhuje interakci
mezi kompetencí a výkonem. Další nadoborová Weinertova definice (2001 B)
posiluje spojení mezi znalostmi, dovednostmi a motivací ve smyslu schopnosti
aktivního řešení problémů. Kompetenci definuje jako
„u individuí přítomné nebo prostřednictvím nich získatelné kognitivní
schopnosti a dovednosti k řešení určitých problémů a s nimi spojená
motivační, volní a sociální ochota a schopnost úspěšně a zodpovědně
aplikovat toto řešení problémů v nejrůznějších situacích“.
(Weinert, 2001 B, str. 27 f.).
Tímto získává pojem kompetence silný funkční charakter, jelikož vychází z
konkrétních řešení problémů jak v běžném (osobním) životě, tak i na pracovišti.
Weinertova definice „se mezitím v Německu stala standardním citátem, na který se
odvolávají mnohé pokusy o standardizaci vzdělávání i řada kompetenčních modelů“
(Klieme, 2004, str. 10 ff). Při zdůraznění vztahu mezi znalostmi a motivovaností
Weinert vychází z poznatků Roberta W. Whitea z roku 1959. White nazírá na
kompetenci ve svém příspěvku „Motivation reconsidered: The concept of
competence“ v Psychological Review jako na „efektivní interakci (individua) s
prostředím […] I shall argue that it is necessary to make competence a motivational
concept, that there is a competence motivation as well as competence in its more
familiar sense of achieved capacity“ (White, 1959, str. 317). Volní řizení jednání
hraje ve Wienertově definici centrální roli. Vedle zmíněných aspektů do své definice
zahrnuje zejména schopnost řešit problémy, schopnost kritického myšlení, odborné
I mezipředmětové znalosti, zdravé a přesvědčivé sebevědomí a sociální
kompetence (viz Weinert, 2001 A, str. 51). V pedagogice, zejména pak v té oborové,
se v rámci kompetencí jednat stále více rozlišuje mezi věcnými, metodickými,
sociálními a osobními kompetencemi (viz Klieme, 2004, str. 10). Zatímco Weinert
popisuje kompetenci jako funkční, mezioborovou schopnost úspěšného jednání,
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vychází Erpenbeck a von Rosenstiel (2007) ze základu, který se opírá o profesní
odbornou praxi, tedy o konkrétní problémové situace v podnicích:
„Kompetence jsou schopnosti v otevřených, přehledných, komplexních,
dynamických a často chaotických situacích jednat tvůrčím způsobem a
samostatně“ (Erpenbeck a von Rosenstiel, 2007, str. 14).
Kompetence se tudíž projevují ve shodě s definicí Weinerta (2001) spíše jako
schopnost jednat než jako vlastnosti člověka. Myšlenkou sebeorganizace člověka
se v psychologii patrně poprvé zabývá McClelland (1973). „Kompetence lze patrně
objasnit pouze na základě skutečné akce – jejich aplikaci a využití“ (Erpenbeck &
von Rosenstiel, 2007, str. 5). Erpenbeck a Sauter (2015) nadto konstatují, že
kompetence „lze získat pouze v nových, otevřených a reálných problémových
situacích v rámci jejich tvůrčího řešení a jednání. Kompetence lze popsat jako
schopnost jednat, aniž by byl předem znám postup a výsledek“ (Erpenbeck &
Sauter, 2015, str. 15). Autoři považují kreativitu a univerzální schopnost konat za
podstatné znaky pojmu kompetence a zdůrazňují, že z našich niterných pravidel,
hodnot a norem vzniká jistá forma sociální sebeorganizace. Hnacím motorem
našeho konání jsou emoce a motivace (viz Erpenbeck & Sauter, 2015, str. 15).
Sociální sebeorganizace vyžaduje vysoký stupeň vzdělání. Kvalifikace se
„neprojevuje v sebeorganizovaném konání, nýbrž v oddělených, nominovatelných,
a krok za krokem zvládnutých výzvách. […] Zda někdo bude schopen
sebeorganizovaně a tvůrčím způsobem konat, nelze stanovit na základě nominací
a cetifikací” (Erpenbeck & von Rosenstiel, 2007, str. 6). Toto vede k závěru, že
osoby s vysokými kompetencemi jsou též kvalifikované, vysoce kvalifikovaní však
nemusí být nutně hodnoceni jako kompetentní. Zatímco se kvalifikace vztahují k
určitým konkrétním požadavkům a směřují ke splnění definovaných cílů (např. náplň
práce) a jsou externě organizovány (např. studijním plánem), vyznačuje se
kompetence svojí subjektivitou, chápe studenta jako osobnost a je založena na
schopnosti sebeorganizace. Student může spolurozhodovat a určovat si cíle (viz
Erpenbeck & Sauter, 2015, str. 16). Také Bergmann a Daub (2006) chápou
kompetence spíše jako subjektivní, zatímco se kvalifikace vztahují spíše ke splnění
definovaných požadavků, tedy více na objekt nežli subjekt jako takový (viz
Bergmann & Daub, 2006, str. 75).
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Od 90. let 20. století se vyvíjí pojem klíčových komptencí, které se též spíše vztahují
k osobnosti nežli k věcnému obsahu a zahrnují reakci na měnící se životní podmínky
prostřednictvím vlastní iniciativy a vůle (viz Hintz, 2013, str. 13). „Klíčová kvalifikace“
je nadále často používána jako synonymum pojmu klíčová kompetence. Weinert
zdůrazňuje, že pouze v německé pedagogické literatuře v průběhu několika
posledních let bylo zmíněno více jak 650 různých klíčových kompetencí, jako
například kreativita, mediální kompetence nebo znalosti cizích jazyků. Důvody pro
hledání stále nových klíčových kompetencí lze spatřovat mj. ve snaze mnoha učitelů
a politiků zredukovat záplavu zprostředkovávaných kompetencí v osnovách a
studijních plánech na profesně a společensky relevantní kompetence a zaměřit se
na pevně stanovený seznam klíčových kompetencí (viz Weinert, 2001 A, str. 51).
Klíčové kompetence se dle Hintze (2013) vyznačují zejména tím, že „není možné
se jim naučit, ani je nelze získat např. jako odborné znalosti a schopnosti či
dovednosti. Lze je rozvíjet pouze na základě konfrontace s konkrétními úkoly
„learning by doing“)“ (Hintz, 2013, str. 15). Weinert zdůrazňuje, že klíčové
kompetence slouží k dosažení zásadních a důležitých životních cílů, zvládání
různých problémů a úloh a schopnosti jednat i v nezvyklých situacích přiměřeně (viz
Weinert, 2001 A. str. 52).
V následujícím textu jsou pro lepší srozumitelnost zohledněny výše uvedené zásady
a principy a pojmem klíčové kompetence se rozumí takové kompetence, které
„všichni lidé potřebují pro svůj osobní rozvoj, sociální integraci, občanský postoj a
zaměstnání. […] Klíčové kompetence jsou nazírány jako rovnocenné, jelikož každá
z nich může přispět k úspěšnému životu ve společnosti vědění“ (Evropská komise,
2007, str. 3). Evropská komise zařazuje podnikatelskou kompetenci mezi osm
základních klíčových kompetencí Společného evropského referenčního rámce:
1. kompetence v mateřském jazyce;
2. cizojazyčné kompetence;
3. matematická

kompetence

technická kompetence;
4. počítačová kompetence;
5. studijní kompetence;
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6. sociální a občanská kompetence;
7. vlastní iniciativa a podnikatelská kompetence;
8. kulturní vědomí a schopnost kulturního vyjádření.
(srov. Evropská komise, 2007, str. 3, zdůraznění
podnikatelské kompetence není v originálním textu EK).
V dalším se monografie zaměřuje na podnikatelskou kompetenci, jelikož tato má
být v rámci tohoto projektu prostřednictvím výuky podnikání dále podporována,
rozvíjena a prohlubována. Skutečnost, že se této oblasti kompetencí věnuje nejen
v akadmickém prostředí stále více pozornosti, je patrná z příspěvků v nejrůznějších
na vzdělávání zaměřených periodik a časopisů. Tak např. apeluje mj. Eickhoff
(2007) v časopise BWP (Profesní vzdělávání ve vědě a v praxi - Berufsbildung in
Wissenschaft und Praxis) vydávaného Spolkovým institutem pro profesní
vzdělávání, na potřebu podpory a rozvoje podnikatelského myšlení a jednání v
rámci profesního vzdělávání a pod pojem podnikatelské kompetence zahrnuje
rozličné dílčí kvalifikace, zpravidla klíčové (srov. Eickhoff, 2007, s. 36 a násl.). Dále
uvádí, že „podnikatelské myšlení a jednání nesmí být omezeno na další vzdělávání,
nýbrž musí být zprostředkováváno ve všech etapách vzdělávání. To znamená, že
se s podnikatelským jednáním a myšlením musí seznámit již žáci všeobecně
vzdělávacích škol. Tímto se rozumí zejména vytváření kladného postoje k
ekonomice a k podnikání“ (Eickhoff, 2007, s. 36).
Müller (2013) pro tuto kompetenci poskytuje širší definici. Dle této lze nazírat na
podnikatelské kompetence jako na soubor kvalifikací skládajících se z odborných a
metodických znalostí (knowledge), dovedností (skills) a specificky profesních
schopností (ability). Tyto kvalifikace se na základě svého kognitivního zaměření
vyznačují zejména tím, že je lze získat, lze se je naučit, změnit, nacvičit či zlepšit za
poměrně krátký čas. Tuto základní definici Müller rozšiřuje o „psychologické faktory,
které ovlivňují založení podniku a délku podnikatelské činnosti a její úspěšnost“
(Müller, Sauerland, Raab, 2016). Tyto kvalifikace lze členit na schopnosti
(aptitudes), popř. vlastnosti a lze je prostřednictvím vzdělávání, nácvikem či
zkušenostmi pouze v minimální míře z krátkodobého hlediska změnit. Zatímco
znalosti a dovednosti lze vzděláváním a výukou (tzv. „entrepreneurial education“ a
„intrapreneurial transformation“) zprostředkovat a získat, zdají se být schopnosti a
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vlastnosti geneticky podmíněné, prochází určitým procesem zrání a jsou
ovlivňovány procesem socializace. Umožňují či omezují nabývání vědomostí a
dovedností (srov. Müller, 2013; Müller a kol., 2016).
Též definice Evropské komise (Evropská komise, 2007, str.11) popisuje
podnikatelskou kompetenci jako univerzální a praktickou schopnost. Konkrétně
Evropská komise definuje podnikatelskou kompetenci jako
„schopnost jednotlivce transformovat myšlenky v činy. To vyžaduje kreativitu,
inovaci a ochotu nést riziko, jakož i schopnost plánovat a realizovat projekty
za účelem dosažení konkrétních cílů. Podnikatelské kompetence pomáhají
člověku nejen v jeho každodenním životě doma či ve společnosti, nýbrž také
na pracovišti k uvědomění si a uchopení šancí a příležitostí. Jsou základem
pro mimořádné schopnosti a znalosti, které potřebují ti, kteří zahajují
živnostenskou činnost nebo k ní přispívají. Součástí by mělo být též
uvědomění si etických hodnot a zodpovědné řízení podniku “ (Evropská
komise, 2007, str. 11).
Tato definice je z pohledu autorů všeobecně platným, výstižným a směrodatným
paradigmatem a bude z ní vycházeno v dalším pojednání a výzkumu. Podnikatelské
kompetence jsou důležité pro každého, bez ohledu na profesi. Mají psychologickoafektivní a kognitivní aspekty, které jsou ve shodě s definicí Evropské komise
znázorněny na obrázku 1.
Schopnosti a vlastnosti
(psychologicko-afektivní)

Znalosti a dovednosti (kognitivní)

Síla motivace

Aktivní projektový management

Nadhled, sebedůvěra

Schopnost pracovat samostatně i v
týmu

Schopnost neste riziko

Umět odhadnout silné a slabé stránky

Touha po nezávislosti

Dokázat rozpoznat příležitosti i rizika

Odvaha, rozhodnost

Sociální řízení podniku (etika)

Svědomitost

Znalost ekonomických souvislostí

Předvídavé jednání

Kreativita a inovace

Obrázek 1: Psychologicko-afektivní a kognitivní aspekty podnikatelských kompetencí
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Definice kompetencí dle Evropské komise poskytuje několik aspektů vedoucích k
podnikatelským kompetencím. Evropská komise obzvláště vyzdvihuje schopnost a
ochotu nést riziko jako psychologickou vlastnost a z hlediska kognitivního pak
kreativitu, inovace a aktivní projektový management (viz McClelland, 1961; King,
1985; Ajzen, 1991).
Tyto teorie se snaží objasnit sklony k podnikání a chápou okolí jako faktor, který
buď podporuje nebo tlumí rozvoj podnikatelských kompetencí. V následující části
monografie budou čtyři z těchto teorií blíže objasněny: psychologické teorie,
sociologické teorie, teorie lidského kapitálu a teorie plánovaného chování.
Psychologické teorie se od 60. let 20. století zabývají otázkou, proč někteří jedinci
zakládají podnik nebo usilují o samostatnou výdělečnou činnost a jiní naopak ne.
Tento výzkum podnikatelských vlastností jedince se odvolává na práce McClellanda
z 60. let 20. století, i když podnikatelské vlastnosti byly už i dříve předmětem
výzkumu a objevovaly se i ve vědeckých publikacích. McClelland byl ale
pravděpodobně první, kdo při tom využíval empirických metod psychologického
výzkumu. Dle výsledků jeho výzkumu je to především pět vlastností, které zvyšují
pravděpodobnost založení podniku (McClelland, 1961, 1965, 1987; McClelland &
Winter, 1969):
1. vůle a vnitřní potřeba podávat vysoký výkon;
2. sebevědomí, asertivní chování;
3. střední až vysoká ochota nést riziko;
4. tolerance, emoční stabilita i v nejistých podmínkách;
5. typ alfasamce, dominance.
Těchto pět vlastností často označujeme jako „Big Five“ („velká pětka“)
podnikatelských vlastností člověka.
Na základě prací McClellanda analyzuje „Entrepreneurial Potential Questionnaire
(EPQ)“ (dotazník podnikatelského potenciálu) ještě dnes těchto pět typických
podnikatelských vlastností v lehce obměněné formě – sílu motivace, přesvědčenost
o sebekontrole, chování ve vztahu k riziku, vůle řešit problémy a mít vliv na
společenské dění. Dotazník podnikatelského potenciálu (EPQ), původně vyvinutý
autory Lichterem, Kingem a Catanellem (1983, srov. King 1985), nahrazuje toleranci
nejednotnosti aktivním přístupem k řešení problémů. K dotazníku podnikatelského
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potenciálu bylo v několika zemích provedeno vícero rozborů a analýz jeho validity
a spolehlivosti, které všechny potvrdily uspokojivé výsledky tohoto dotazníku (srov.
Müller, 1999a). Též německá verze dotazníku podnikatelského potenciálu (EPQ)
potvrdila Kingem doložené osobnostní rozdíly. Souvislost mezi pěti výraznými
osobnostními vlastnostmi a povoláním zkoumaného vzorku 100 osob dosahuje při
použití regresního počtu korelaci r = 0.43. Z druhé mocniny tohoto korelačního
koeficientu vychází výsledek, který vysvětluje velký vliv (18,5%) těchto pěti
osobnostních vlastností na status podnikatele (Müller, 2000).
V Německu je rozšířena též metoda založená na metodice dotazníku
podnikatelského

potenciálu

EPQ

a

nesoucí

označení

„F-DUP

diagnóza

podnikatelského potenciálu“ vypracovaná profesorem Dr. Günterem F. Müllerem,
která rovněž měří výše uvedené faktory. Müller však popírá hypotézu socializace.
Socializační hypotéza se zabývá myšlenkou, že v podstatě neexistují žádné
signifikantní psychologické rozdíly mezi zakladateli a nezakladateli. Tyto rozdíly se
dle této hypotézy vytváří teprve následně každodenní činností podnikatele či osoby
samostatně výdělečně činné, tedy prostřednictvím socializace v rámci povolání.
Müller signifikatně zvýšené hodnoty odhalil nejen u aktuálně podnikajících osob, ale
i u těch, kteří se teprve před krátkým časem rozhodli, že se o samostatnou činnost
začnou zajímat, ještě ji ale aktivně nevykonávají, nemohli tedy ještě být touto
činností socializováni (Müller, 1999a, 1999, 2000; Müller, Dauenhauer & Schöne,
1997).
Vedle EPQ a F-DUP byly používány též standardní psychologické testy pro výzkum
podnikatelských vlastností osobnosti. Přitom bylo zjištěno, že zakladatelé v
některých

testech

v

určitých

oblastech

opakovaně

docilují

signifikantně

nadprůměrných hodnot. Psychologové se často zaměřují na následující faktory:
1. neuroticismus: jsem klidný a sebejistý nebo citově zranitelný?
2. extrovertnost: jsem zdrženlivý a rezervovaný nebo společenský?
3. otevřenost: jsem konzistentní a opatrný nebo vynalézavý a zvídavý?
4. svědomitost: jsem bezstarostný a lajdácký nebo efektivní a organizovaný?
5. snášenlivost: jsem nedůvěřivý, uzavřený nebo přátelský, soucitný?
Osoby samostatně výdělečně činné dosahují u veličin otevřenost, svědomitost,
emoční stabilita a extrovertnost v testech stále signifikantně vyšších hodnot. Mají
stabilní, světu otevřenou osobnost a jsou motivovaní podávat výkon. Extroverti
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snáze navazují kontakty, dovedou vytvářet určitou „sítˇ“, která jim usnadňuje
získávání zdrojů i odbyt (Golla, Halter, Fueglistaller & Klandt, 2006). Je třeba ale
poznamenat, že použití termínu „Big Five“ pro psychologické vlastnosti osobnosti
není zcela jasné, protože i v pěti významných bodech psychologického
standardisovaného testu testu je často používáno označení „Big Five“.
S jistými výhradami lze sledovat využívání těchto testů na nejrůznějších
internetových portálech, v poradenských agenturách pro začínající podnikatele, v
kreditních institucích nebo investory. Vědecký přínos těchto testů spočívá pouze v
tom, že přítomnost těchto vlastností zvyšuje sklony k podnikání a tudíž i
pravděpodobnost založení podniku. Nelze však vyloučit, že se pro podnikatelskou
činnost rozhodnou i jedinci, u nichž tyto vlastnosti zcela chybí. Statisticky by tento
případ mohl nastat u 5 až max. 10% podnikatelů. Pokud někdo uvažuje o podnikání,
neměl by se nechat výsledky podobných testů příliš ovlivnit. A chybějící vlastnosti
by neměly automaticky vylučovat podnikání nebo úvěrová a investiční rozhodnutí.
Kromě toho testy vychází ze sebehodnocení dotázaných. V neposlední řadě
statistické

poznatky zakladatelské psychologie

nevypovídají

o úspěšnosti

podnikatele. Platí sice jistý všeobecný předpoklad, že některé či dokonce většina
těchto vlastností mohou být i rozhodující pokud jde o úspěšnost v podnikání (viz
např. Begley & Boyd, 1987), avšak výzkum faktorů úspěšnosti zde neposkytuje
jednoznačný důkaz (Fallgatter, 2005).
Z psychologického výzkumu osobnostních vlastností relevantních pro zahájení
podnikání lze vyvodit konkrétní závěry pro nauku o podnikání. Celkově lze říci, že
tyto vlastnosti mají dlouhodobý charakter a pedagogickými metodami je lze celkově
jen obtížně a v minimální míře ovlivnit a změnit. Různé workshopy sice mohou
vyvolat jistý pozitivní motivační efekt, zůstává však otázkou, jak trvalé tyto účinky
jsou. A jak již bylo zmíněno – čím silněji je určitá vlastnost zastoupena, tím vyšší je
sice pravděpodobnost zahájení podnikatelské činnosti, nikoli však úspěšnosti v
podnikání. Následující tvrzení lze demonstrovat na příkladu asertivity, která v
extrémním případě může vyústit do bezohlednosti, nepoučitelnosti, nebo na
příkladu vlastní neomylnosti, která v extrémním případě může vést k tomu, že
podnikatel až příliš dlouho lpí na neprůchozí koncepci a nakonec ztroskotá, místo
aby vyhledával alternativní možnosti. V rámci pedagogiky by tedy bylo vzdělávání,
které cílí naslepo a všeobecně, bez ohledu na výchozí situaci studenta a na
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možnost

zlepšení

výše

uvedených

vlastností,

v

tomto

ohledu

spíše

kontraproduktivní.
Sociologické teorie vycházejí z vlivů okolního prostředí působícího na zakládající
podnikatele, zejména pak sleduje jejich vazby na určité sociální sítě. Je například
známým faktem, že děti podnikatelů dle statistických výsledků pravděpodobněji
sami založí či převezmou podnik, nežli děti zaměstnanců či úředníků (Siewert,
2016). Novější sociologické teorie o podnikání a podnikatelích vychází z učení
Aldricha, Rosena a Woodwarda (1986, 1987), jakož i Aldricha a Zimmera (1986),
Birleyho (1985) a Jacka a Andersona (2002), kteří zkoumali vliv mikrosociálního
světa a sociálních sítí na podnikatelské chování a proces zakládání podniku. Aldrich
a Cliff (2003) zkoumali ze sociologické perspektivy roli rodiny při zakládání podniku,
Becker a Dietz (2002) hledali odpověď na otázku, zda členství v profesních sítích
ovlivňuje inovativní chování zakladatelů. Granovetter (1973, 1983, 1985, 1993)
zkoumal, zda při zakládání firem hrají roli spíše pevné či naopak slabé sociální
vazby a zjistil, že rozhodující jsou spíše slabší vazby, jelikož ty silnější obsahují
spíše redundantní informace a zdroje. Johannisson (1995, 1997, 2000) sledoval ze
sociologické perspektivy dynamiku sítí zakladatelů podniku. Brüderl a Preisendörfer
(1998) zkoumali souvislosti mezi sociálními sítěmi a úspěchem v podnikání. Tyto
rané studie na poli sociologického výzkumu v oblasti zakládání podniku ukazují
šířku celé problematiky. K těmto prvotním studiím se mezitím přidružily tisíce
dalších. Obraz, který tento sociologický průzkum svými empirickými výsledky
vykresluje, je výrazně různorodější a členitější, než jak plyne z poznatků
psychologického výzkumu problematiky zakládání podniku.
Toto samo o sobě již přestavuje značnou výzvu, jelikož z nesourodých,
heterogenních výsledků výzkumu lze jen stěží vyvodit jednotnou výukovou strategii
tak, aby vedla k zakladatelskému chování. K tomu navíc přistupuje fakt, že i jakákoli
sebelépe organizovaná pedagogická činnost a výuka stěží může člověka
vyzdvihnout z jeho sociálního prostředí. Aktivity podporující podnikání a zejména
tedy zakládání podniku, by v sobě měly obsahovat i onu sociální složku, ať už tím,
že propojí nerozhodnuté osoby s těmi již pevně rozhodnutými, kteří jim dodají
odvahu, nebo tím, že vytvoří podmínky, aby si zájemci mohli mezi sebou vyměňovat
zkušenosti týkající se podnikání, které jim usnadní přístup k potenciálním
zákazníkům nebo zdrojům kapitálu. Je třeba vytvářet příležitosti k navazování
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kontaktů. K tomu mohou sloužit různé akce, které mohou být uvedeny podnětným
referátem nebo workshopem, na který dále může navazovat např. catering apod.,
během něhož je dána možnost ke konvezaci a k navazování kontaktů Takovéto
akce nelze bohužel často financovat z veřejných prostředků, zejména pak,
vzniknou-li náklady na pohoštění. Ve výuce zakladatelské nauky by se dle
sociologické teorie měli studenti též setkat s osobami, které jim mohou být v
podnikání vzorem (Krueger, 1993; Van Auken a kol., 2006; Bosma a kol., 2012).
Toto je dobře proveditelné prostřednictvím hostujících přednášejících či vyučujících
nebo pomocí workshopů, avšak i zde se účinky dostavují spíše v dlouhodobějším
horizontu.
Teorie o lidských zdrojích vychází z předpokladu, že lidé jsou ochotni dělat spíše to,
k čemu se cítí být povoláni a k čemu mají schopnosti, znalosti a dovednosti (Schultz,
1992; Becker, 1993). Dle tohoto předpokladu by ve výuce zakládání podniku muselo
být stanoveno, jaké znalosti, schopnosti a dovednosti v konkrétním případě jsou
zapotřebí a jaké tedy mají být výukou zprostředkovány. Nauka by dle tohoto závěru
měla zprostředkovávat především relevantní odborné znalosti týkající se zakládání
podniku, schopnosti jednat a vyjednávat a vytvářet si vlastní úsudek (podobně:
Fayolle, 2006; Saßmannshausen & Gladbach, 2013; Grichnik a kol., 2014).
Typickými obsahy výuky jsou obchodní plánování s tvorbou odbchodních modelů a
businessplánů, financování ve fázi zakládání podniku, tvorba podnikatelského
záměru a zjišťování fiktivní hodnoty podniku, management procesu zakládání
podniku, vstupu na trh a první etapy růstu, zprosředkování obchodních znalostí
včetně stanovení nákladů a výnosů, účetnictví, problematika daní a právní aspekty
zakládání podniku, jako je volba právní formy, koncepce smluv, pracovní právo
apod. Tyto informace jsou zakladatelům zprostředkovány s hypotézou, že jim
usnadní efektivněji a celkově úspěšněji jednat (Kolvereid & Moen, 1997; Matlay,
2006).
Avšak ne každý student bude okamžitě realizovat svůj podnikatelský záměr. Tímto
způsobem jsou produkováni i tzv. „spáči“, kteří teprve později při aktivaci vlastních
podnikatelských předpokladů využijí získané vědomosti. Výsledky vzdělání tak
budou patrné teprve ve vzdálené budoucnosti. Taková forma výuky má charakter
kvalifikace do zásoby, (Braukmann, 2005), která je využita teprve v případě,
povedou-li další okolnosti k založení podniku, přičemž zůstává neobjasněno, zda
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všechny získané vědomosti budou mít stejnou praktickou relevanci (např. ne každý
zakladatel podniku zpracovává nebo potřebuje businessplán). Jelikož je
pravděpodobné, že postupem času dojde k devalvaci nabytých znalostí a
vědomostí, je nutná jistá senzibilizace pro pozdější změny ve smyslu všeobecné
kompetence samostudia a rešerše vědomostí.
V rámci výuky podnikání a zejména pak zakládání podniku je nutné se vyvarovat
zaměření pouze na výuku oboru ekonomika podniku (Fallgatter, 2002, str. 32ff.,
2005a; Fallgatter, 2004, 2004a). Výuka by neměla sestávat pouze z „bonbónků“ či
„jednohubek“ z oblasti běžné ekonomiky podniku, aniž je přitom kladen důraz na
specifika managementu a ekonomiku zakládaného podniku jako samostatného
předmětu (viz např. Kußmaul, 2008).
Vedle problematiky kvalifikace „do zásoby” a hrozícího okleštění na podnikovou
ekonomiku je zde ještě další problém: sponzoři a další subjekty zainteresované na
návratnosti vložených finančních prostředků jen neradi čekají na do jisté míry vágní
návratnost své investice a to ještě v dlouhodobějším časovém horizontu. Je zde
proto návrh, který odpovídá i mezitím zavedené koncepci na celé řadě vysokých
škol, začlenit do výuky více aktivující prvky, které mají za cíl aktivovat kognitivní
podnikatelské procesy řešení problémů a podnikatelského uvažování a myšlení
(Yamakawa a kol., 2016), jako například:
•

schopnost rozeznat nebo vytvářet podnikatelské příležitosti (např. Warhuus
a kol., 2017);

•

design thinking-procesy (např. von Kortzfleisch a kol., 2013; Daniel, 2016);

•

teorie efektivity (např. Mäkimurto-Koivumaa & Puhakka, 2013; GünzelJensen & Robinson, 2017);

•

experimentální učení (např. Miller, 2010);

•

učení vycházející ze zkušeností (např. Robinson & Malach, 2004; Dhliwayo,
2008),

tedy témata, která předpokládají aktivitu studentů, experimenty a první vlastní
podnikatelské zkušenosti a jejich reflexi (Kassean a kol., 2015). Z didaktického
hlediska jsou vhodnými formami např. start-up víkendy nebo Design Thinking
laboratoře. Je ovšem náročné až téměř nemožné témata s touto problematikou
začlenit do typických devadesátiminutových vyučovacích jednotek formou frontální
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výuky v učebnách či posluchárnách nebo je začlenit do stávajících osnov, aniž by
přitom doznala újmy kvalita a množství zprostředkovaných vědomostí z oblasti
podnikové ekonomiky.
Navzdory všemu totiž ke schopnosti založit podnik jsou nutné faktické vědomosti,
kompetence jednat a schopnost úsudku. Tato forma kvalifikace se jeví pro již pevně
rozhodnuté začínající podnikatale jako nejvhodnější, zejména pokud tyto osoby již
mají konkrétní podnikatelský záměr. Účelnosti zprostředkovávaných vědomostí se
věnují Edelman, Manolova a Brush (2008), kteří zjistili, že obsah učebnic pro
začínající podnikatele často neodpovídá realitě a tématicky se často míjí se
skutečnými potřebami. Reakcí na tuto skutečnost bylo spatřovat slabou stránku ve
formách výuky zaměřených na obsah a klást větší důraz na formy výuky z oblasti
experimentální výuky, „Action Learnign“ (Rauch a Hulsink, 2015). Jinou formou
reakce může být větší přizpůsobení učebnic a výuky, zejména jejich obsahu,
empirické realitě. Těmto snahám odpovídá tzv. „evidence based entrepreneurship“
(Baron, 2012). Tímto způsobem lze zvýšit relevantní vědomosti, schopnosti,
dovednosti a znalosti, jakož i schopnosti a tendence k zakládání podniku.
Teorie plánovaného chování (Ajzen, 1988) vychází z předpokladu, že skutečné
chování se zakládá na chronologickém sledu předcházejících odpovídajících
intencí. Tyto intence se vytváří z:
•

osobních postojů ve vztahu k chování;

•

společenských norem ve vztahu k chování, tedy očekávání, jak blízké osoby,
ale i širší sociální kruhy a společnost jako taková bude plánované chování
hodnotit;

•

očekávání, jak snadné či náročné bude příslušnou formu chování realizovat
a zda a v jaké míře člověk může prosřednictvím vlastního chování ovlivnit
dosažení cílů (uvědomělá kontrola chování a asertivita) (viz např. Boyd &
Vozikis, 1994; Zhao, Seibert & Hills, 2005).

Při aplikaci na oblast začínajícího podnikání (Entrepreneurship) je v popředí zájmu
výzkum podnikatelských sklonů („Entrepreneurial Intentions“) (viz např. Krueger &
Carsrud, 1993; Krueger, Reilly & Carsrud, 2000; Douglas & Shepherd, 2002;
Krueger, 2009, 2017). Výuka by se dle těchto zjištěných závěrů měla soustředit na
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všechny tři výše zmíněné oblasti, které mají vliv na vznik podnikatelského záměru,
(viz Kuehn, 2008). Osobní postoj k podnikání je nutné výukou a studijními výsledky
pozitivně ovlivňovat. Sociální normy v prostředí studujících by rovněž měly být
pozitivně měněny, například tím, že se určitá část výuky bude konat ve start-upech,
budou vytvářeny příležitosti k navazování kontaktů a možnosti k seznámení se s
úspěšnými podnikateli, kteří mohou být vzorem. Doporučuje se používat aktivizující
vyučovací metody, výuka by měla vést k reálným výsledkům (například ve formě
konkrétního podnikatelského záměru, businessplánu apod.) Student by měl být
vědomostně i metodicky vybaven ke zvládání budoucích výzev a problémů (viz
Ruohotie & Koiranen, 2000; Pihie & Akmaliah, 2009).
Teorie plánovaného chování poskytuje spolu se segmentem podnikatelské
vlastnosti rámec pro psychologické, sociologické a osobnostní pojetí, které lze na
základě teorie o plánovaném chování a podpoře podnikatelských vloh a sklonů
uceleně využít v rámci výuky k podnikání. Teorie plánovaného chování si získala
velkou pozornost v literatuře, zejména tam, kde jde o měření výsledků
zprostředkování podnikatelských kompetencí (viz např. Kristiansen & Indarti, 2004;
Souitaris, 2007; Turker & Sonmez Selçuk, 2009; Rauch & Hulsink, 2015).
Toto jsou pouze některé z bodů, kterými se bude projekt k rozvoji podnikatelských
kompetencí

zabývat.

Pro

Ostbayerische

Technische

Hochschule

(OTH)

Regensburg a VŠTE v Českých Budějovicích se takto naskýtá možnost, v
neposlední řadě též díky přostředkům Evropské unie, zaujmout z mezinárodního
hlediska významnou pozici ve vývoji a tvorbě pedagogické koncepce ve vzdělávání
začínajících podnikatelů.
3.2. Podnikatelské kompetence z perspektivy vysokoškolské didaktiky
(Entrepreneurship Education)
Vytvoření jednotného evropského vysokoškolského prostoru s celoevropsky
srovnatelnými výstupy studia patří k nejdůležitějším cílům boloňského procesu. Tato
komparabilita vyžaduje transparentnost výsledků studia, kterých má být na konci
studia dosaženo (Hawelka, 2013). Zajištění transparentnosti umožňuje vzájemné
uznávání studijních výsledků. Z tohoto důvodu je zkoumána orientace na výstupy a
výsledky vzdělávání při akreditaci stávajících i nových studijních oborů (Hawelka,
2013, s. 1).
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Též z hlediska vysokoškolské didaktiky hrají výsledky vzdělávání důležitou roli.
Ačkoli výsledky jsou očekávány až v závěru procesu či jednání, je nutné tyto
zohlednit již při plánování výuky nebo při přípravě či inovaci studijního oboru a
vycházet z nich. Bez konkrétního stanovení studijních cílů (například: „po úspěšném
absolvování tohoto semináře, tohoto modulu, tohoto studijního oboru jsou studenti,
popř. absolventi schopni...“) není možné efektivně a účinně zprostředkovávat
znalosti, schopnosti a dovednosti.
V posledních letech se na německých vysokých školách ve značné míře rozšířila
metoda konstruktivního přístupu (Constructive Alignment) (Biggs, 2003; Biggs &
Tang, 2011). Základní myšlenka tohoto přístupu spočívá v názoru, že studijní cíle,
popř. studijní výstupy, metody výuky a učení a formy ověřování znalostí spolu
vzájemně souvisejí a musí být nevzájem přesně sladěny. Formy výuky vycházejí z
daných výstupů (cílů) a musí s nimi korelovat. Je nutné zkušební a hodnotící kritéria
rovněž přizpůsobit dle stanovených cílů (výstupů). Tímto způsobem lze zajistit, že
přemětem zkoušení bude pouze to, co bylo také skutečně vyučováno. Tak například
schopnost kritického uvažování nebo kreativita studentů nemůže být pomocí SingleChoice-testu přezkoušena. Též schopnost týmové práce a spolupráce nelze formou
přednášek a frontální výuky podporovat nebo zprostředkovat. Principy a základní
myšlenky tohoto přístupu (Constructive Alignment) (Biggs, 2003; Biggs & Tang,
2011) jsou znázorněny v obrázku č. 2.

Obrázek 2: Struktura konstruktivního přístupu (založená na grafice TUM)
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Jsou zde definovány znalosti, vědomosti a dovednosti, které mají studenti na konci
výuky vykazovat (Hawelka, 2013). Kompetence zde lze definovat jako „veškeré
kognitivní schopnosti a dovednosti nutné ke zvládání a řešení problémů a též s tím
spojené motivační, volní a sociální schopnosti a vlastnosti nutné ke zvládnutí
aúspěšnému a zodpovědnému řešení problémů v nějrůznějších, měnících se
situacích“ (Weinert, 2001, str. 27).
Pojmem studijní výsledky se rozumí to, co studenti po úspěšném ukončení
vyučovacího procesu vědí a umějí či mají vědět a umět (Evropská komise, 2009,
str. 11). Vytčené výsledky a výstupy studijního oboru jsou popsány ve zkušebním
řádu jako cíle studijního oboru, výsledky a výstupy z modulů jsou obsaženy v
popisech modulů zpravidla ve formě kvalifikačních cílů (viz. Hawelka, 2013).
V rámci koncepce k zajištění kvality výuky na vysoké škole můžeme rozlišit čtyři
kompetenční oblasti, které jsou uplatněny na OTH Regensburg: odborné
kompetence, metodické kompetence, sociální kompetence a osobní kompetence
(viz Příloha 1). V následujícím textu bude toto rozdělení pro objasnění pojmů blíže
specifikováno.
Pojmem odborné kompetence se rozumí znalosti (popř. vědomosti), které jsou
nutné ke zvládání určitých (odborných) úkolů. Metodická kompetence je schopnost
analyzovat problémy a hledat a nalézat řešení. Sociální kompetenci tvoří například
komunikativní schopnosti a schopnost spolupráce. Osobní kompetence obsahuje
postoje, názory, hodnotový systém a motivy.
Akademické vzdělání zaměřené na podnikání může hrát rozhodující roli při tvorbě
či vzniku podnikatelského záměru a při podpoře podnikatelského myšlení a jednání.
Entrepreneurship přitom lze definovat jako “the pursuit of opportunities beyond the
resources you currently control” (Stevenson, 1985, str. 89). Společným rysem, který
spojuje všechny zakladatele podniků, nezávisle na tom, zda zakládají vlastní
startup, či provádějí restrukturalizaci již existujícího podniku, nebo jsou zaměstnáni
jako inovátoři, je jejich přínos pro růst či rozvoj podniku (viz Wilson, 2008). Proto je
nutno provést přesný průzkum jak daného kontextu (okolních podmínek), tak i
proximálních osobnostních vlastností, aby bylo možno odhalit faktory, které nejvíce
ovlivňují podnikatelské myšlení a chování, případně vznik podnikatelského záměru
- pevný úmysl založit podnik vzniká výlučně na základě interakce mezi prostředím
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a člověkem. S ohledem na tuto skutečnost nelze na jedince nazírat izolovaně od
prostředí, ve kterém se vyskytuje. Neexistuje vliv prostředí bez jednotlivce a naopak
(srov. Heckhausen, 2010). Situace je vždy výsledkem způsobu, jak je vnímána a
hodnocena člověkem a tím je zároveň i člověkem ovlivňována. Podněty k
činnostem, událostem a jednání neexistují samy o sobě, nýbrž vznikají teprve na
základě určitého postoje jednotlivce k těmto faktorům. Co se jednomu jeví jako
velice lákavé a neodolatelné, v čem spatřuje výzvu, hodnotí jiný jedinec jako
riskantní a spíše jej to odrazuje. K jednání tedy nevybízí situace sama o sobě, nýbrž
to, jak ji jedinec v souladu se svými zkušenostmi prožívá a hodnotí (Heckhausen,
2010, str. 6).
Podnikatelská kompetence patří k důležitým klíčovým kompetencím celoživotního
učení

(viz

„Evropský

referenční

rámec,

tisk

820/05.

spdnet.sozi.info/

hessen/paulybender/dl/Schluesselkompetenzen_820.05.pdf). U všech klíčových
kompetencí lze definovat následující relevantní aspekty: schopnost kritického
myšlení, kreativita, iniciativa, řešení problémů, vyhodnocení rizika, hledání a
nalézání řešení, jistota při rozhodování a konstruktivní zacházení s emocemi. Pro
kompetenci učení například jsou tyto aspekty stejně zásadní jako pro přírodovědnětechnickou kompetenci, počítačovou kompetenci nebo kulturní kompetenci. K
úspěšnému vyřešení (komplexního) úkolu, ať v laboratoři, na počítači, při
vypracování disertační práce, při rozvojové pomoci nebo při rozhovoru v
poradenství je nutný velký počet schopností. Patří sem kritické zjišťování stavu věci,
analýza a srovnávání různých řešení, pružné rozhodování, odvaha jít novým
směrem, kalkulovat riziko a při opakovaném neúspěchu a v nejistých situacích
zůstat citově stabilní a mít sílu a motivaci pokračovat dál.
Mandl a Hense (2004) vidí podnikatelské myšlení a jednání jako souhru určitých
dílčích kompetencí. Obázek 3 tento kompetenční model znázorňuje.
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Obrázek 3: Kompetenční model podnikatelského myšlení a jednání (Mandl &
Hense, 2004, str. 9).
S ohledem na definované kompetence poukazují Mandl a Hense (2004) na to, že
organizační kompetence navzdory jejich velkému významu jak při zakládání
podniku, tak všeobecně v pracovním světě, v empirickém výzkumu i v akademickém
vzdělání jsou spíše zanedbávány. Z tohoto důvodu autoři upozorňují na nutnost
cílené podpory oraganizačních kompetencí (strategie projektového managementu)
(viz Mandl & Hense, 2004).
V souladu s kompetenčním modelem podnikatelského myšlení a jednání Mandla a
Henseho (2004) poukazuje Heinrichs (2016) na to, že podnikatelská kompetence v
první řadě zahrnuje kognitivní, motivační, emoční a volní aspekty. Ke zvládání
nejrůznějších krizových situací v podnikatelském kontextu potřebujeme „the
application of cognition or declarative, procedural, and strategic entrepreneurial
knowledge“ (Heinrichs, 2016, str. 259). Ke zlepšení kvality vědění, která vyúsťuje v
odborné expertýze, přispívají též zkušenosti (viz Gruber, Harteis & Rehrl, 2006),
reflexe relevantních situací a možnost dělat chyby (viz též Harteis, Bauer & Gruber,
2008).
Na tomto pozadí vzniká centrální, pro vysokoškolskou didaktiku důležitá otázka:
„jakým způsobem lze získat podnikatelské myšlení a jednání a jejich dílčí
kompetence v rámci přípravy na profesní život (…) a jaké studijní prostředí pro to
vytváří optimální podmínky […]?“ (Mandl & Hense, 2004, str. 10).
Zprostředkování kompetencí může probíhat jednak cestou přímé instruktáže,
tréninku nebo intervence a jednak i nepřímo systematickým uspořádáním studijního
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prostředí a přiměřeným chováním vyučujících. Pokud jde o zprostředkování
přesahujících kompetencí a klíčových kompetencí, osvědčuje se problémově
orientované učení (viz Mandl & Hense, 2004).
Problémově orientované učení spočívá na konstruktivistickém pohledu (viz Mandl
& Hense, 2004). Základní premisou konstruktivismu je, že „skutečnost není pro
člověka objektivně uchopitelná, neboť každý vjem je výsledkem subjektivní
interpretace“ (Hawelka, 2003, str. 71). Učení je tudíž aktivní a kontruktivní proces,
v němž vědění nelze přímo zprostředkovat, nýbrž je každým žákem při konfrontaci
s různými úkoly v jistém kontextu individuálně (též odvisle od přesvědčení daného
člověka a jeho předchozích vědomostí a zkušeností) konstruováno. Úkolem
vyučujících tudíž je vytvářet vhodné studijní prostředí a podmínky, které garantují
konstrukci vědění. Žáci jsou schopni proces učení samostatně řídit. Ve
vysokoškolském kontextu disponují studenti velkým stupněm svobody: „aby se
mohli připravit na závěrečnou zkoušku, mají často několik týdnů volno a mohou se
sami rozhodnout, jak dlouho se budou učit, jak si svůj čas rozdělí, jakou strategii
zvolí k dosažení vlastních cílů“ (Justus, 2017). Například při přípravě na písemnou
zkoušku předmětu „Management podnikání“ se studenti mohou systematicky
dlouhodobě touto problematikou zabývat nebo se je učit až těsně před zkouškou
(„chování sezónních dělníků“, viz Mischo, 2006). Studenti mohou sami určit, zda se
látku naučí nazpaměť (povrchní strategie) nebo zda se pokusí látce též porozumět,
budou vymýšlet vlastní příklady a porovnávat různé koncepce (hlubinná strategie).
Učení musí probíhat v pokud možno autentických podmínkách, které odpovídají
praxi, neboť vědomosti jsou vždy do jisté míry vázány na určitý kontext, ve kterém
byly získány. Pokud se studijní podmínky, v nichž byly vědomosti získány, příliš liší
od podmínek, kdy budou aplikovány, může to mít za následek nepohotové, „líné“
vědomosti, tedy vědomosti, které nejsou vhodné pro řešení reálných, komplexních
problémů (Mandl & Hense, 2004, str. 12). Je proto smysluplné nabízet studentům
komplexní příklady a úkoly z každodenního života. Mají-li být studenti po ukončení
výuky schopni řešit problémy při vedení podniku, vypracovávat úkoly a řešení v
týmu, je nutné, například v rámci projektu skupiny konfrontovat s autentickými
problémy z této oblasti. Proces učení je ovlivňován emocemi a neodehrává se
nezávisle na sociálním kontextu.
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Z výše uvedeného lze odvodit čtyři základní principy pro uspořádání prostředí pro
problémově orientovanou výuku podnikání (viz Hawelka, 2003; Mandl & Hense,
2004), které jsou konkretizovány na obrázku č. 4.

využití konkrétních
výchozích problémů

sociální výměna

autentický kontext

různorodé perspektivy
a kontexty

Obrázek 4: Základní pravidla pro uspořádání prostředí v rámci problémově
orientované výuky
Z pedagogického hlediska je smysluplné využít přesně definované problémy jako
výchozí situaci pro konstrukci vědění. Například při řešení tématu převzetí podniku
se doporučuje podnik, který má být převzat, co nejkonkrétněji popsat. Zde lze využít
problematiku z reálné podnikatelské praxe. Realisticky formulované úkoly popř.
problémy podporují motivaci studentů, která zpětně ovlivňuje jejich aktivitu a zájem.
Navíc lze touto cestou zamezit vzniku nepoužitelného, líného vědění. Případy by
měly být probírány v různých kontextech. Jeden konkrétní problém z jediného
podniku není pro abstrakci a pozdější transfer vědění na jiné problémy dostačující.
Vědění může být adekvátně konstruováno pouze v sociálním kontextu
prostřednictvím výměny s experty z praxe, vyučujícími a spolužáky.
Creuznacher (2008) kriticky poznamenává, že čím více vědění je zprostředkováno,
tím vyšší je i „output“ studentů. Větší input odborných vědomostí ve vztahu k
zakládání podniku by tudíž měl automaticky generovat i větší output zakládání
podniků (str. 6). Cílem výuky budoucích podnikatelů však není pouze
zprostředkování tohoto typu vědomostí, nýbrž též vytváření povědomí a zvýšení
zájmu o problematiku založení podniku. Tuto důležitou funkci zdůrazňuje i Wilson
(2008): „Entrepreneurship education provides a mix of experiential learning, skill
building and, most importantly, mindset shift” (str. 2).
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Zakladatelé podniku se musí umět vyrovnat s dynamickými, neustále se měnícími
podmínkami, s nedostatkem času i nejistotou. Budoucí podnikatelé musí být
schopni i za těchto podmínek úspěšně jednat. Heinrichs zdůrazňuje: „We need to
learn what kinds of personal determinants are necessary to become aware of
emerging problems in entrepreneurs‘ everyday working lives and to deal with
entrepreneurial risks“ (Heinrichs, 2016, str. 259). Z hlediska vysokoškolské didaktiky
se zdá být nadějné klást při zprostředkovávání a rozvíjení podnikatelských
kompetencí důraz na ty faktory, které hrají mediační roli mezi osobnostními
vlastnostmi a podnikatelským chováním (viz Heinrichs, 2016).
V otázce zprostředkování podnikatelských kompetencí mají evropské vysoké školy
kratší historii než např. školy v USA. Bez důkladné analýzy, zda tyto v USA
vypracované programy pro výuku budoucích podnikatelů jsou vhodné pro evropské
podmínky na trhu práce a pro regionální vzdělávací systém, nelze tyto automaticky
implementovat (viz Wilson, 2008). Pro jejich úspěšnou aplikaci a pro jejich
dlouhodobý efekt je třeba objasnit důvody, proč a za jakých podmínek jsou
nejefektivnější. K důležitým úkolům vysokých škol patří podpora a zvyšování zájmu
studentů o podnikání a samostatnou činnost. Tento cíl by mohl být zajištěn kromě
široké nabídky v oblasti akademické výuky m.j. též pomocí poradenských služeb,
výměnou zkušeností a vytvářením sítí, např. mezi studenty, absolventy, zakladateli,
vyučujícími, výzkumníky, průmyslem, obchodními komorami, bankami a mnohými
dalšími.
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4. Vývoj a případová studie – instituce a charakteristika OTH
Regensburg a VŠTE v Českých Budějovicích a současný stav
zprostředkování podnikatelských kompetencí
4.1. Úvod, všeobecné a studijní programy

Východobavorská technická vysoká škola

- Ostbayerische Technische

Hochschule (OTH) Regensburg
Čísla a fakta
Východobavorská technická vysoká škola (Ostbayerische Technische Hochschule,
OTH) Regensburg má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1971 jako Vysoká
škola pro techniku, ekonomiku a sociální vědy. Jejími předchůdci byly Polytechnická
škola Johannese Keplera, Vyšší ekonomická škola Ostbayern a inženýrské školy v
Landshutu, Selbu a Zwieslu. Záznamy z 19. a 20. století dokládají, že její předchůdci
se zaměřovaly zejména na stavební obory. Jedna z těchto škol nesla v roce 1846
název Škola stavebních řemesel a v roce 1952 název Stavební škola. Změna názvu
Vysoké odborné školy Regensburg na Vysokou školu aplikovaných věd (VAV, něm.
HAW) v roce 2007 zdůraznila centrální vzdělávací funkci vysoké školy (viz
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2017, URL: https://www.othregensburg.de/hochschule/ hochschulprofil/zahlen-und-fakten.html).
„Profesně zaměřené vysoké školy poskytují prostřednictvím praktické výuky
vzdělání, které umožňuje samostatné používání vědeckých metod při výkonu
povolání a v tomto smyslu provádí též aplikovaný výzkum a vývoj“.
(Bavorský zákon o vysokých školách, článek 2, odstavec 1, věta 6).
Od 12. 4. 2013 nese vysoká škola v Regensburgu název Ostbayerische Technische
Hochschule ve svazku s Vysokou školou Amberg-Weiden. Toto označení je výsledkem
úspěšné účasti v soutěži o titul „Technická vysoká škola“, která byla vypsána
Bavorským ministerstvem pro vědu, výzkum a umění. Tímto se

Ostbayerische

Technische Hochschule Regensburg (OTH) zařadila mezi 17 vysokými školami
aplikovaných věd v Bavorsku k pěti vysokým školám, které získaly oprávnění nést
50

Vývoj a případová studie ke zprostředkování kompetencí

tento

titul

(viz

Ostbayerische

Technische

Hochschule

Regensburg,

2017,

URL: https://www.oth-regensburg .de/weiterbildung/nachrichten/einzelansicht/ news/
technische-hochschule-feiern-in-regensburg-und-amberg-weiden.html).
Počet studentů činil v zimním semestru školního roku 2016/2017 téměř 11.000.
Vysoká škola má 220 profesorů, 470 zaměstnanců a nabízí 26 bakalářských a 16
magisterských studijních oborů, 4 obory bakalářské v kombinované formě a 3
navazující magisterské studijní obory (stav: zimní semestr školního roku 2016/2017).
Vědecká činnost OTH se zaměřuje na techniku, ekonomiku, sociální vědy,
zdravotnictví, architekturu a design (viz Ostbayerische Technische Hochschule
Regensburg, 2017, URL: https://www.oth-regensburg.de/hochschule/ hochschulprofil/
zahlen-und-fakten.html).
Cíle OTH Regensburg
OTH Regensburg má zevrubně stanovené cíle, které směřují k obsáhlému
zprostředkování kompetencí a získávání osobních a sociálních kompetencí v procesu
celoživotního učení. V preambuli k úkolům a cílům vysoké školy je zdůrazněno
podrobné akademické portfolio OTH v inženýrských, přírodovědných, ekonomických,
sociálních a zdravotních vědách a v oblasti designu a nadto důležitá role ve vědecky
podloženém a prakticky zaměřeném vzdělávání, aplikovaném výzkumu a dalším
akademickém vzdělávání pro celou oblast východního Bavorska (Ostbayerische
Technische

Hochschule

Regensburg,

2017,

URL:

https://www.oth-

regensburg.de/hochschule/hochschulprofil/leitbild.html). K heslům, úkolům a cílům
OTH patří servis a kvalita, náročnost a angažovanost, trvale udržitelný rozvoj a
zodpovědnost, rovnost šancí, kultura a zodpovědnost.
Ke konkrétním úkolům a cílům patří výuka odpovídající potřebám, výzkum a další
vzdělávání k zajištění akademického dorostu v podnicích, institucích i v
celospolečenském kontextu. Využití rozsáhlých praktických zkušeností, vědecké
kvalifikace vyučujících a jejich motivace zprostředkovávat aktuální, vědecky podložené
vědění a kompetence je dalším znakem OTH, která nabízí široké a náročné spektrum
výuky, výzkumu i dalšího vzdělávání a rozsáhlou partnerskou síť doma i v zahraničí.
Cíl trvale udržitelného rozvoje se OTH snaží naplnit prostřednictvím výchovy
zodpovědných osobností a rozvojem osobních a sociálních kompetencí studentů v
rámci podmínek celoživotního učení. Vysoká hodnota a přínos tohoto projektu spočívá
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zejména ve snaze vysoké školy posilovat osobní a sociální kompetence studentů a
zprostředkovávat zodpovědné myšlení i chování. Škola dbá na dodržování aktivní
rovnosti šancí všech studentů a příslušníků školy na přístup ke vzdělání nezávisle na
jejich pohlaví, původu, postavení, věku, rodinném stavu, náboženství a zdravotním
stavu. Rozvíjí též u studentů i zaměstnanců schopnost samostatného myšlení a
zodpovědného jednání, což se odráží mj. ve vlastní iniciativě a v angažovanosti všech
studentů i příslušníků akademické obce (viz Ostbayerische Technische Hochschule
Regensburg, 2017, URL: https://www.oth-regensburg.de/hochschule/ hochschulprofil/
leitbild.html).
Úkoly a cíle OTH Regensburg ukazují zřejmé preference podpory zprostředkování
podnikatelských kompetencí, což posiluje přínos i význam následujícího projektu pro
celé akademické prostředí. Aby bylo možno lépe posoudit kvalitu i rozsah výuky na
OTH, budou v následujícím textu blíže popsány jednotlivé fakulty a studijní obory a
statisticky zpracovány počty studentů. Podrobná analýza modulů k podnikatelským
kompetencím je předmětem další kapitoly.
Profil vysoké školy
OTH Regensburg nabízí jako jedna z největších vysokých škol aplikovaných věd v
Bavorsku široké spektrum prakticky zaměřených bakalářských a magisterských
studijních oborů v oblasti techniky, ekonomiky, sociálních věd, zdravotnictví,
architektury a designu. Škola má osm fakult - fakultu všeobecných věd a techniky
mikrosystémů, fakultu architektury, stavební fakultu, fakultu ekonomiky podniku,
fakultu elektrotechnickou a informační techniky, fakultu informatiky a matematiky,
strojní fakultu a fakultu sociálních věd a zdravotnictví. Díky široké síti zahraničních
partnerských vysokých škol mají studenti možnost studijního pobytu ve více než 30
zemích. OTH Regensburg nabízí též kombinovanou formu dalšího akademického
vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, vysokoškolských certifikátů a dalších
specializací. Vysoká škola disponuje obsáhlou nabídkou knihovny, čítající 170.000
knižních titulů, 50.000 licencovaných elektronických knih a 600 časopisů a novin
společně s online katalogem a nabídkou Univerzity v Regensburgu. Start-upové
centrum OTH Regensburg nabízí ve spolupráci s Career-Service rozsáhlou podporu
při vstupu do profesního života. Tato zařízení tvoří platformu pro studenty, vědecké
spolupracovníky i absolventy, kteří vstupují do podniků coby zaměstnanci nebo uvažují
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o založení vlastního podniku (viz Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg,
2017, URL: https://www.oth-regensburg.de/hochschule/hochschulprofil.html). Další
pozornost vude věnována fakultám, studijním oborům a statistickým údajům.
Fakulty a studijní obory
Fakulta všeobecných věd a techniky mikrosystémů nabízí rozsáhlý program povinně
volitelných předmětů. Tyto předměty dávají studentům možnost získat přehled a
zprostředkovávají kompetence důležité pro jejich budoucí povolání (Ostbayerische
Technische

Hochschule

Regensburg,

2017,

URL:

https://www.oth-

regensburg.de/de/fakultaeten.html). Tabulka 1 nabízí přehled studijních oborů v rámci
fakulty.
Tabulka 1: Fakulta všeobecných věd a techniky mikrosystémů

Fakulta

Všeobecných věd
a techniky
mikrosystémů

Studijní obor

Zakončení Délka a forma studia

Mezinárodní
vztahy a
management

Bakalář

7 semestrů, prezenční, 210 kreditů

Technika
mikrosystémů

Bakalář

7 semestrů, prezenční, 210 kreditů

Senzorika a
analytika

Bakalář

7 semestrů, prezenční, 210 kreditů

Elektrotechnika a
technika
mikrosystémů

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 6
semestrů v kombinované formě, 4
semestry v duální formě, 90
kreditů

Interkulturní a
rozvojový
management

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 6
semestrů v kombinované formě,
90 kreditů

Fakulta nabízí tři bakalářské studijní programy v prezenční formě studia a dva obory
magisterské, které se zaměřují zejména na mezikulturní a technické kompetence.
Magisterský obor Elektro a mikrosystémové inženýrství je nabízen též ve formě
duálního studia. Bakalářský obor Mezinárodní vztahy a management má studentům
poskytovat kvalifikaci pro tvůrčí, organizační, koordinační, komunikační a řídící činnosti
i v rámci mezinárodního prostředí. Technika mikrosystémů se zabývá nejmenšímii
optickými mechanismy a elekronickými systémy. Sensorika a analýza tématizuje
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senzory dle různých fyzikálních a chemických principů. V magisterském oboru elektro
a mikrosystémové inženýrství mohou studenti tohoto oboru své znalosti prohloubit. Od
letního semestru 2017 nabízí fakulta ve spolupráci s dalšími fakultami magisterský
studijní program Mezikulturní a vývojový management s těžištěm na mezikulturním
integračním managementu. Cílem je zprostředkování vědomostí a kompetencí k
samostatnému nabývání vědomostí a k přiměřenému zacházení s komplexními
mezikulturními a mezinárodními situacemi (viz Ostbayerische Technische Hochschule
Regensburg, 2017, URL: https://www.oth-regensburg.de/de/fakultaeten.html). V
zimním semestru školního roku 2016/2017 měla fakulta 626 studentů.
„Profil a vývojové cíle fakulty architektury jsou určovány heslem „architektura a
kontext“. Fakulta se hlásí jak ke kultuře svého regionu, tak i mezinárodnímu zasíťování
a definuje sama sebe jako fórum pro záležitosti architektury a městské výstavby v
kontextu.“ (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2017, URL:
https://www.oth-regensburg.de/ de/fakultaeten.html). Následující tabulka 2 poskytuje
přehled nabízených studijních oborů.
Tabulka 2: Fakulta architektury

Fakulta

Studijní obor

Zakončení Délka a forma studia
Bakalář

6 semestrů, prezenční, 180 kreditů

Klimatizace budov

Bakalář

7 semestrů, prezenční, 210 kreditů

Průmyslový design

Bakalář

7 semestrů, prezenční, 210 kreditů

Architektura

Magistr

4 semestry, prezenční, 120 kreditů

Historický stavební
průzkum

Magistr

4 semestry v prezenční formě, 7 semestrů
v kombinované formě, 120 kreditů

architektury Architektura

Bakalářské a magisterské studijní obory fakulty architektury lze studovat v prezenční
formě, magisterský studijní program Historický stavební výzkum též ve formě
kombinovaného studia. Bakalářské i magisterské studium architektury má především
zprostředkovat schopnost samostatné realizace úloh v oblasti plánování a stavebních
činností. V magisterském studiu získávají studenti na základě konkrétních úloh ze
stavebního oboru schopnost vytvářet mezipředmětové a mezioborové vztahy a nalézat
nová tvůrčí řešení. Inženýrské studium oboru Klimatizace budov propojuje znalosti
stavebních konstrukcí z oboru architektury s kompetencemi z oblasti technického
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zařízení budov. V bakalářském studijním oboru Průmyslový design má důležitou roli
tvůrčí složka. Studenti získávají znalosti z oblasti umělecké tvorby, kulturních věd i
ekonomických a inženýrských věd. Magisterský studijní program Historický stavební
výzkum má studenty uschopnit analyzovat historicky relevantní stavby v jejich
historickém a kulturním kontextu a objasnit jejich funkční, estetické a kultovní
souvislosti (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2017, URL:
https://www.oth-regensburg.de/de/fakultaeten.html.). V zimním semestru 2016 měla
fakulta architektury celkem 756 studentů.
Stavební fakulta nabízí vysokou kvalitu a nadprůměrné kompetence v oblasti teorie a
její praktické aplikace díky intenzivní spolupráci se stavebními firmami a dalšími
podniky

(Ostbayerische

Technische

Hochschule

https://www.oth-regensburg.de/de/fakultaeten.html).

Regensburg,
Studijní

obory

2017,
fakulty

URL:
jsou

uvedeny v tabulce 3.
Tabulka 3: Stavební fakulta
Fakulta

Studijní obor

Zakončení Délka a forma studia

Stavební

Stavební
inženýrství

Bakalář

7 semestrů, prezenční forma, 210 kreditů

Stavební
inženýrství

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 5 semestrů
v kombinované formě, 90 kreditů

Fakulta nabízí bakalářský a magisterský studijní obor stavebního inženýrství. Studium
zprostředkovává znalosti v oblasti plánování, realizace staveb a jejich údržby a v
managementu. Obory lze studovat zpravidla v prezenční formě, magisterský studijní
obor může být absolvován v rámci pětiletého kombinovaného studia. Magisterské
studium zprostředkovává též znalosti z oblasti managementu, řízení, prezentační
techniky, asertivity a dalších relevantních, tzv. měkkých dovedností (viz Ostbayerische
Technische

Hochschule

Regensburg,

2017,

URL:

https://www.oth-

regensburg.de/de/fakultaeten.html). Na faklutě studovalo v zimním semestru školního
roku 2016/2017 887 studentů.
Fakulta ekonomiky podniku sleduje cíl vychovávat excelentně vzdělané studenty, kteří
naleznou uplatnění jak u regionálních firem, tak i v mezinárodním měřítku.
Charakteristickým rysem fakulty je vysoká míra internacionalizace na základě - v rámci
Bavorska ojedinělého - studijního oboru Evropská ekonomika podniku s dvojitým
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diplomem (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2017, URL:
https://www.oth-regensburg.de/de/fakultaeten.html). Studijní obory fakulty, které v
rámci magisterského studia umožňují další specializaci v nejrůznějších oblastech
ekonomiky, jsou znázorněny v tabulce 4.
Tabulka 4: Fakulta ekonomiky podniku

Fakulta

Podnikové
ekonomiky

Zakončení

Délka a forma studia

Ekonomika podniku

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě,
10 semestrů (včetně 1 semestru
praxe) v kombinované formě,
210 kreditů

Evropská ekonomika
podniku

Bakalář

8 semestrů v prezenční formě,
240 kreditů

Ekonomika podniku

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 5
semestrů v kombinované formě,
90 kreditů

Evropská ekonomika
podniku

Magistr

2 semestry, prezenční forma, 60
kreditů

Business administration

MBA

4 semestry, kombinovaná forma,
90 kreditů

Logistika

Magistr

3 semestry, prezenční forma, 90
kreditů

Studijní obor

Lidské zdroje a
management

Magistr

3 semestry, prezenční forma, 90
kreditů

Na fakultě podnikové ekonomiky lze studovat ve dvou bakalářských a pěti
magisterských studijních oborech. Bakalářský a magisterský obor ekonomika podniku
mohou být absovovány v denní i kombinované formě, obor Business Administration
(MBA) je nabízen v kombinované formě. Studium ekonomiky podniku a evropské
ekonomiky podniku zprostředkovává metody a nástroje k řešení úkolů a problémů
vyskytujících se v rámci podniku. Těžištěm jsou obory finance, účetnictví a controlling,
mezinárodní

management,

logistika,

marketing

a

projektový

a

personální

management. Evropská podniková ekonomika klade důraz na mezinárodní finanční,
logistický, marketingový a personální management a umožňuje studentům
prostřednictvím rozšířené výuky na partnerských vysokých školách a prostřednictvím
zahraniční praxe získání dvou diplomů. Všechny magisterské studijní obory kladou
kromě rozšíření a prohloubení odborných kompetencí např. v oblasti logistiky a
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managementu lidských zdrojů důraz na získávání metodických kompetencí, sociálních
kompetencí a osobních kompetencí, aby absolventi byli schopni kvalifikovaně zvládat
odborné úkoly a problémy v podnikové i podnikatelské praxi. Business Administration
se zaměřuje na potřeby managerského dorostu (viz. Ostbayerische Technische
Hochschule

Regensburg,

2017,

URL:

https://www.oth-regensburg.de/de/

fakultaeten.html). Fakulta ekonomiky podniku měla v zimním semestru školního roku
2016/2017 2121 studentů.
„Všechny bakalářské a magisterské studijní obory fakulty elektrotechnické a
informační techniky jsou silně zaměřeny na aplikovatelnost v praxi“ (Ostbayerische
Technische

Hochschule

Regensburg,

2017,

URL:

https://www.oth-

regensburg.de/de/fakultaeten.html). Tabulka 5 nabízí přehled studijních oborů fakulty
Elektrotechnické a informační techniky.
Tabulka 5: Fakulta elektrotechnická a informační techniky

Fakulta

Studijní obor

Zakončení Délka a forma studia

Fakulta
elektrotechniky a
informační techniky

Elektrotechnika a
informační technika

Bakalář

7 semestrů, prezenční forma,
210 kreditů

Mechatronika

Bakalář

7 semestrů, prezenční forma,
210 kreditů

Obnovitelné zdroje
energie

Bakalář

7 semestrů, prezenční forma,
210 kreditů

Elektro a
mikrosystémové
inženýrství

Magistr

3 semestry v prezenční formě,
6 semestrů v kombinované
formě, 4 semestry v duální
formě, 90 kreditů

Elektromobilita a
energetické sítě

Magistr

3 semestry v prezenční formě,
6 semestrů v kombinované
formě, 90 kreditů

Aplikovaný výzkum
ve strojírenských
vědách

Magistr

3 semestry, v prezenční formě,
90 kreditů

Automobilová
elektronika

Magistr

4 semestry v prezenční formě,
90 kreditů

Fakulta vedle tří základních bakalářských studijních oborů nabízí možnost specializace
v rámci pěti magisterkých studijních oborů. Většina studijních oborů je nabízena v
denní formě, magisterské studium Elektrotechnika a inženýrství mikrosystémů a
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Elektromobilita a energetické sítě jsou nabízeny i v kombinované formě. Bakalářské
studijní programy zprostřekovávají základy inženýrských věd, mj. elektrotechniky,
matematiky a fyziky. Nadto řeší četné problémy z oblasti elektrotechniky, informační
techniky, mechatroniky a energetiky z obnovitelných zdrojů. Magisterské studijní obory
Elektrotechnika a inženýrství mikrosytémů, Elektromobilita a energetické sítě,
Aplikovaný výzkum v inženýrských vědách a Automobilová elektronika umožňují vedle
prohloubení a rozšíření odborných kompetencí ve stejné míře i zprostředkování
základů metodických a sociálních kompetencí (viz Ostbayerische Technische
Hochschule

Regensburg,

2017,

URL:

https://www.oth-regensburg.de/

de/fakultaeten.html). V zimním semestru školního roku 2016/2017 bylo na fakultě
zapsáno 1.463 studentů.
„Matematika tvoří základ pro všechny technické obory i pro obor podnikové ekonomiky.
Úkolem informatiky je připravit studenty na řešení úloh a problémů z oblasti průmyslu,
hospodářství, správy i zdravotnictví pomocí informačních sytémů.“ (Ostbayerische
Technische

Hochschule

Regensburg,

2017,

URL:

https://www.oth-

regensburg.de/de/fakultaeten.html). Tabulka 6 poskytuje přehled studijních oborů
fakulty matematiky a informatiky.
Tabulka 6: Fakulta matematiky a informatiky

Fakulta
Informatiky
a
matematiky

Studijní obor

Zakončení Délka a forma studia

Informatika

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 210 kreditů

Lékařská
informatika

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 210 kreditů

Technická
informatika

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 210 kreditů

Hospodářská
informatika

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 210 kreditů

Matematika

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 210 kreditů

Informatika

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 6 semestrů
v kombinované formě, 90 kreditů

Matematika

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 6 semestrů
v kombinované formě, 90 kreditů

S pěti bakalářskými a dvěma magisterskými studijními programy patři fakulta
matematiky a informaitky k těm větším na OTH. Bakalářské studijní programy jsou
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nabízeny v denní formě, magisterské v denní i kombinované formě studia. Studijní
obor Informatika má za cíl připravit studenty na zvládání problémů v průmyslu,
ekonomice, a správě pomocí systémů na zpracování dat (Ostbayerische Technische
Hochschule

Regensburg,

2017,

URL:

https://www.oth-regensburg.de/de/

fakultaeten.html). Specializace je možná směrem ke zdravotnictví, technice nebo
ekonomice. Studijní obor matematika zprostředkovává matematické postupy a rozvíjí
schopnost řešení problémů. Vztah ke konkrétním technickým nebo ekonomickým
problémům podporuje orientaci na praxi a aplikovatelnost znalostí, vědomostí i
dovedností. Magisterské studium poskytuje dobrý základ pro další vědeckou činnost
(viz Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2017, URL: https://www.othregensburg.de/de/fakultaeten.html). V zimním semestru školního roku 2016/2017
studovalo na fakultě matematiky a informatiky 1.744 studentů.
„Výstavba nových laboratoří fakulty stojírenské na společném kampusu Univerzity
Regensburg a Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg nabízí
studentům vynikající perspektivu pro moderní a úspěšné studium. Studijní obory jsou
silně vázány na praxi.“ (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2017,
URL:

https://www.oth-regensburg.de/de/fakultaeten.html).

Přehled

o

studijních

oborech strojní fakulty poskytuje tabulka 7.
Tabulka 7: Fakulta strojní

Fakulta

Strojní

Studijní obor

Zakončení

Délka a forma studia

Strojírenství

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 210
kreditů

Výrobní a automatizační
technika

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 210
kreditů

Biomedicínské
inženýrství

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 210
kreditů

Systémová technika

Bakalář

9 semestrů v kombinované formě,
210 kreditů

Strojírenství

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 90
kreditů

Průmyslové inženýrství

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 90
kreditů

Lékařská technika

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 90
kreditů
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Fakulta strojní nabízí zájemcům o studium čtyři bakalářské a tři magisterské studijní
obory. Systémová technika je nabízena pouze v kombinované formě, ostatní obory i
ve formě denního studia. Studijní obory zprostředkovávají přírodovědné a inženýrské
vědecké základy. Prostřednictvím specializací Biomedicínské inženýrství a Výrobní
automatizační technika se studenti mohou již během bakalářského studia specializovat
na medicínskou techniku nebo na výrobní systémy. Kombinované studium Systémová
technika se soustředí na obory strojírenství, mechatronika a automatizace.
Magisterské studijní obory připravují studenty jak na praktické, tak na vědecké činnosti
i na projektový management (viz Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg,
2017, URL: https://www.oth-regensburg.de/de/fakultaeten.html). Fakultu v zimním
semestru školního roku 2016/2017 navštěvovalo 1.843 studentů.
„Fakulta aplikovaných zdravotních a sociálních věd vychovává specialisty v oboru
sociální práce, kteří jsou schopni pracovat v heterogenním a mnohooborovém
prostředí. Získávájí kompetence k řešení společenských i individuálních problémů a
problémů v mezilidských vztazích, mohou se podílet na strukturálních a sociálních
změnách.“ (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2017, URL:
https://www.oth-regensburg.de/de/ fakultaeten.html). Bližší informace o studijních
oborech poskytuje tabulka 8.

60

Vývoj a případová studie ke zprostředkování kompetencí
Tabulka 8: Fakulta aplikovaných sociálních a zdravotních věd

Fakulta

Studijní obor

Sociální práce

Aplikovaných
sociálních a
zdravotních
věd

Zakončení

Délka a forma studia

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 11
semestrů ve formě integrovaného,
decentralizovaného kombinovaného
studia, 210 kreditů

Hudebně a
pohybově
Bakalář
zaměřená sociální
práce

7 semestrů v prezenční formě, 210
kreditů

Sociální práce –
sociální
služby ve školství

Bakalář

7 semestrů v prezenční formě, 210
kreditů

Fyzioterapie

Bakalář

8 semestrů v kombinované formě, 210
kreditů

Logopedie

Bakalář

9 semestrů v kombinované formě, 210
kreditů

Pečovatelství

Bakalář

9 semestrů v kombinované formě, 210
kreditů

Management
pečovatelství

Bakalář

11 semestrů (včetně praxe),
v kombinované formě, 210 kreditů

Sociální práce –
inkluze a
exkluze

Magistr

3 semestry v prezenční formě, 90
kreditů

Řízení a
komunikační
management

Magistr

4 semestry v kombinované formě, 90
kreditů

Fakulta aplikovaných zdravotních a sociálních věd nabízí sedm bakalářských a dva
magisterské studijní programy. Bakalářské obory Sociální práce, Hudebně a pohybově
zaměřená sociální práce – sociální služby školám jakož i magisterský obor Sociální
práce – inkluze a exkluze jsou nabízeny v denní formě studia. Bakalářské studium
oboru Sociální práce lze absolvovat i v kombinované formě. Studijní obory
Management pečovatelství (Bachelor) a magisterský obor Řízení a komunikační
management lze studovat pouze v kombinované formě. Kromě toho v kombinované
formě studia nabízí fakulta specializované bakalářské studiní obory Fyzioterapie,
Logopedie a Pečovatelství. Studijní obory se zaměřují na zprostředkování sociálních
kompetencí. Patří sem různé vlastnosti, znalosti a dovednosti nutné pro identifikaci
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společenských problémů, jejich následné analýze a podílení se na jejich řešení (viz
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2017, URL: https://www.othregensburg.de/de/fakultaeten.html).

Počet

studentů

zapsaných

na

fakultě

aplikovaných sociálních a zdravotních věd byl v zimním semestru školního roku
2016/2017 celkem 1.349.
V rámci osmi fakult studovalo na OTH Regensburg v zimním semestru školního roku
2016/2017 celkem zhruba 11 000 studentů. Dále se budeme věnovat orgánům a
správě OTH Regensburg.
Struktura a správa
K centrálním orgánům OTH Regensburg patří (1) vedení vysoké školy, (2) širší vedení
vysoké

školy,

(3)

senát

a

(4)

rada

vysoké

školy

(viz

https://www.oth-

regensburg.de/de/hochschule/organisation.html). Obrázek 5 znázorňuje strukturu a
organizaci OTH Regensburg.
(1) Vedení vysoké školy se skládá z prezidenta, tří viceprezidentů a jednoho kancléře.
Je zodpovědné zejména za řízení a další rozvoj vysoké školy. (2) Širší vedení vysoké
školy tvoří vedení vysoké školy, děkani jednotlivých fakult a pověřené osoby pro práva
žen. K nejdůležitějším úkolům širšího vedení patří zpracování plánu pro další vývoj
vysoké školy při zohlednění aktuálních otázek týkajících se vědy, výzkumu a výuky. (3)
Senát má deset zvolených členů (šest profesorů, jeden zástupce vědeckého
personálu, jeden zástupce ostatních akademických zaměstnanců

a dva zástupci

studentů). Senát se zabývá odbornými otázkami či tématy, například studijním a
zkušebním řádem. (4) Rada vysoké školy se skládá ze zvolených členů senátu a deseti
členů z profesní praxe, hospodářství, vědy a kultury (žádní příslušníci OTH
Regensburg) a je zodpovědná za základní pravidla, řád a předpisy vysoké školy.
Podrobné informace o úkolech centrálních orgánů vysoké školy se nachází na
internetových

stránkách

vysoké

školy

(OTH

Regensburg)

(https://www.oth-

regensburg.de/hochschule/ organisation.html) a v bavorském zákoně o vysokých
školách (http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/ BayHSchG).
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Obrázek 5: Organizace a řízení OTH Regensburg
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Akreditace
Management kvality OTH Regensburg vychází z úkolů a cílů vysoké školy. Pro
interní akreditaci studijních programů byly stanoveny následující cíle:
•

kvalitativní cíl (Input): kvalita výuky, služeb, procesů;

•

kvantitativní

cíle

(Output):

dobré

podmínky

pro

studium,

aspekty

internacionalizace, využití individuálního potenciálu;
•

cíle zaměřené na výsledek (Outcomes): rozvoj osobnosti, profesní
kompetence, odborníci pro region.

Dosažení kvantitativních cílů a cílů zaměřených na výsledek je vyhodnocováno a
dokumentováno pomocí různých indikátorů (viz https://www.oth-regensburg.de/
hochschule/organisation/qualitaets-management.html). Na OTH Regensburg jsou
pravidelně prováděny interní centrální evaluace. OTH Regensburg se též podílí na
projektu „Quid“ (Qualitätsmanagement-institutionell-distributiv), který je jedním z
dílčích cílů inovačního svazku Vysoká škola 2018 (viz https://www.km.bayern.de/
studenten/wissenschaftspolitik/ innovationsbuendnis.html).
Začátkem května 2017 byl završen proces systémové akreditace druhou obchůzkou
(inspekcí) provedenou externí akreditační agenturou AQAS (Agentura pro zajištění
kvality

prostřednictvím

akreditací

studijních

oborů,

bližší

informace

na

http://www.aqas.de/).
Internacionalizace
Ve školním roce 2013/2014 proběhl na OTH Regensburg audit „Internacionalizace
vysokých

škol“

(viz

https://www.hrk.de/audit/audit/hochschulen/).

Audit

internacionalizace vysokých škol je projektem konference rektorů vysokých škol a
obsahuje cílené metodické poradenství v rámci problematiky internacionalizace.
OTH Regensburg se od roku 2017 podílí též na celoněmeckém dvouletém auditu
„Utváření různorodosti“ (viz https://www.stifterverband.org/diversity-audit). Cílem
tohoto projektu je podpora participujících vysokých škol při vývoji a implementaci
různých opatření k inkluzi různých skupin studentů (mj. zahraničních studentů nebo
studentů z řad migrantů).
Již od roku 1989 OTH Regensburg participuje na vzdělávacích programech
Evropské unie (například program Erasmus). K partnerským vysokým školám OTH
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Regensburg, na nichž studenti mohou absolvovat zahraniční pobyt, patří četné
vysoké školy v Americe, Evropě, Asii, Africe a Austrálii (viz Příloha 2). Pro některé
studijní obory, jako například Mezinárodní vztahy a management je zahraniční pobyt
povinnou součástí studia. K programům mobility OTH Regensburg patří kromě toho
řada projektů ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami a hostující
profesoři.
V rámci přípravy studentů na pobyt v zahraničí jsou pravidelně organizovány
informační semináře (například jak se ucházet o místo v angličtině). Studenti po
návratu referují o svých zkušenostech. Nabídka dalšího vzdělávání reflektuje
aktuální společenský vývoj. Z certifikátů, které mohou studenti OTH zdarma získat,
jmenujme například „Mezinárodní kompetence“ či „Interkulturní trenér“.
Podrobné informace k mezinárodním vztahům a partnerstvím, k mobilitě studentů i
zaměstnanců lze najít na internetových stránkách OTH Regensburg (viz
https://www.oth-regensburg.de/ international.html).
Fakulta ekonomiky podniku
Fakulta ekonomiky podniku byla na OTH Regensburg založena v roce 1971. V
zimním semestru školního roku 2016/2017 měla 2.121 studentů (viz tabulka 9).
Tabulka 9: Počty studentů fakulty ekonomiky podniku na OTH Regensburg

Studijní obor

Počet studentů
(v absolutních
číslech)

Počet studentů
(v procentech)

Ekonomika podniku Bc.

1365

64.4%

Evropská ekonomika podniku Bc.

226

10.7%

Logistika Mgr.

111

5.2%

Ekonomika podniku Mgr.

107

5.0%

Lidské zdroje a management Mgr.

85

4.0%

Ekonomika podniku Bc. (kombinovaná
forma)

64

3.0%

Business Administration M.A.

61

2.9%

Kvalifikační studium ekonomiky podniku
(Certifikát)

58

2.7%

Evropská ekonomika podniku Mgr.

44

2.1%
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K specifickým rysům fakulty patří mimo jiné široká nabídka výuky v anglickém jazyce
(např. Economic Ethics, Negotiating innovation: “How to navigate your innovation
through the valley of decision making“, Project Management und Cultures – What
makes them different?). Na fakultě ekonomiky podniku sídlí Business Simulation
Center. Studenti mají dále možnost si zvolit vedle svého odborného studia též
povinně volitelné předměty z oblasti všeobecných věd. Sem patří například různé
jazykové kurzy – intenzivní kurzy nebo celosemestrální (jako např. němčina jako
cizí jazyk, obchodní angličtina, technická angličtina, francouzština, portugalština,
italština, španělština, arabština, čínština, japonština, ruština a čeština), semináře,
kurzy a cvičení k sociálním a metodickým kompetencím (např. interkulturní trénink,
počítačové kurzy, zvládání stresu, řídící kompetence, komunikační kompetence a
spolupráce, konfliktní management, rétorika a vyjednávací technika) a pro orientaci
např. i přihlašování patentů a patentní právo. Studenti mají též možnost se
bezplatně zúčastnit výuky na Virtuální vysoké škole Bayern. Podrobná analýza
odborného studia a obsahu studia popř. modulů bude provedena v následující
kapitole.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)
Charakteristika instituce
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) je poměrně
mladou, avšak velmi dynamicky se rozvíjející veřejnou vysokou školou. Instituce
vznikla v roce 2006 zákonem č. 162/2006 Sb., o zřízení Vysoké školy technické a
ekonomické v Českých Budějovicích. VŠTE je veřejná profesně zaměřená vysoká
škola. V současnosti je jednou ze dvou profesně orientovaných veřejných vysokých
škol s technickými obory v ČR. Na škole studuje v současné době více než 4100
studentů. Křivka růstu počtu studentů na instituci, zejména mezi lety 2007 až 2015,
je patrná z Obrázku 6 (viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2017, URL:
http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f2.html).
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Obrázek 6: Vývoj počtu studentů na VŠTE
Vysoká škola aktuálně nabízí pět bakalářských a dva magisterské studijní obory,
které jsou podrobně znározněny v následující Tabulce 10 (viz Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, 2017, URL: http://krakatau.uiv.cz/registrvssp/csplist.aspx).
Tabulka 10: Přehled oborů na VŠTE
Název studijního
programu

Typ studijního
programu

Studijní obor

Forma

Ekonomika
podniku

bakalářský

Ekonomika a
management

prezenční

Konstrukce staveb

navazující
magisterský

Stavitelství

Konstrukce staveb

bakalářský

Stavitelství

prezenční

Logistické
technologie

navazující
magisterský

Dopravní
technologie a spoje

prezenční

Pozemní stavby

bakalářský

Stavitelství

Strojírenství

bakalářský

Strojírenství

prezenční

Technologie
dopravy a
přepravy

bakalářský

Dopravní
technologie a spoje

prezenční

kombinované
prezenční
kombinované

kombinované
prezenční
kombinované

kombinované

Standartní
Jazyk
doba studia
3

čeština

1,5

čeština

4

čeština

2

čeština

4

čeština

3

čeština

3

čeština
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Vysoká škola poskytuje i programy celoživotního vzdělávání. Jelikož se jedná o
profesně zaměřenou vysokou školu, nejsou dle platné legislativy na škole zřizovány
dle ustanovení příslušného zákona fakulty, nýbrž pouze katedry.
K 1. 7. 2015 však došlo k poměrně zásadní organizační změně, v rámci které došlo
k vytvoření tří ústavů:
•

•

•

Ústavu technicko-technologického:
-

Katedra strojírenství;

-

Katedra dopravy a logistiky;

-

Katedra stavebnictví;

-

Katedra informatiky a přírodních věd.

Ústavu podnikové strategie:
-

Katedra strojírenství;

-

Katedra ekonomiky;

-

Katedra managementu;

-

Katedra cestovního ruchu a marketingu;

-

Katedra oborových didaktik a Katedra cizích jazyků.

Ústavu znalectví a oceňování, který je ústavem spíše expertním a nemá
dosud akreditován žádný studijní obor.

V rámci aktuální organizační struktury podléhají katedry příslušnému ústavu a
vedoucí kateder příslušnému řediteli ústavu.
Ústav podnikové strategie
Ústav podnikové strategie je humanitněji zaměřený ústav, který prioritně zaštiťuje
ekonomické disciplíny související s jeho nosným oborem „Ekonomikou podniku“.
Tento obor má na VŠTE již více než desetiletou tradici, jelikož byl akreditován jako
první obor na vysoké škole a v současné době (stav v roce 2017) studuje tento obor
včetně specializací 1827 studentů. Vývoj počtu studentů oboru „Ekonomika
podniku“ od roku 2007 do roku 2017 ukazuje Obrázek 7 (viz Vysoká škola technická
a ekonomická 2017, URL: https://is.vstecb.cz/ auth/studium/ statistika?fakulta
=5610).
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Obrázek 7: Vývoj počtu studentů studijního oboru Ekonomika podniku na VŠTE v
období 2007 - 2017
Ústav podnikové strategie rovněž zajišťuje programy dalšího vzdělávání pro učitele
v oboru didaktiky (pedagogické vědy), jejichž těžiště spočívá v prakticky
orientovaném vyučování,

v seminářích a

cvičeních.

„Studium v oblasti

pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a
odborného výcviku“ a „Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných
předmětů a odborného výcviku v oblasti ekonomiky“ zajišťuje Centrum celoživotního
vzdělávání. Ústav pracuje na přípravě dalších akreditací, zvláště na akreditaci
navazujícího magisterského studijního oboru Ekonomika podniku a kontinuálně
usiluje o rozšíření svého portfolia studijních oborů. Záměrem je získat akreditace
bakalářského a magisterského studijního programu Řízení lidských zdrojů a
personální management a také oboru Management a marketing služeb.
Studijní obor Ekonomika podniku
Studijní obor Ekonomika podniku byl reakreditován v roce 2016 a je koncipován jako
profesně orientovaný bakalářský obor připravující odborníky do výrobních
podnikatelských subjektů. Cílem studia je poskytnout odborně zaměřené
bakalářské vzdělání a poskytovat znalosti, rozvíjet dovednosti a způsobilosti
především z oblasti primárních a důležitých sekundárních funkcí podniku. Mezi
primární funkce, které má absolvent oboru zvládat, patří pořizování, výroba a
obchod. Do sekundárních činností řadíme marketing, účetnictví, finance, vývoj a
výzkum a administrativu. Součástí vzdělávání studenta jsou také předměty
základních dovedností a systémově integrující předměty. Rozvoj odbornosti probíhá
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další specializací při volbě volitelných předmětů v návaznosti na primární a
sekundární činnosti podniku a zejména prostřednictvím dlouhodobé semestrální
praxe v závěru studia. Mezi nabízené studijní specializace patří Obchod a Finance
podniku. Součástí studia je také rozvoj cizojazyčných komunikačních dovedností a
osvojení si cizojazyčné odborné terminologie. Studenti mají během studia možnost
získat mezinárodní zkušenosti z krátkodobých a dlouhodobých zahraničních mobilit.
V navržené profilaci se zrcadlí konkrétní požadavky praxe, a to jak v oblasti
teoretických základů, tak i z hlediska požadovaných praktických dovedností.
Koncepci předkládaného oboru, stejně tak i jeho dílčí aspekty, byly konzultoványi
především s odborníky z vybraných univerzit a s představiteli firem, se kterými
VŠTE spolupracuje v rámci Profesní rady VŠTE. Absolvent bakalářského studijního
oboru Ekonomika podniku je „podnikohospodář“, jehož úkolem je zvládat primární
(pořizování, výroba, obchod) a důležité sekundární činnosti podniku (marketing,
účetnictví, finance, vývoj a výzkum, administrativa). Absolvent zná a umí vysvětlit
podnikové jevy a problémy, které jsou společné všem průmyslovým podnikům bez
ohledu na jejich právní formu. Absolvování specializace Obchod (primární funkce
podniku) nebo Finance (sekundární funkce podniku) pak umožňuje prohloubení
profilu v oblasti obchodu nebo financí. Absolventi nachází uplatnění v
kvalifikovaných pozicích především v malém a středním průmyslovém podniku.
Zařazení dlouhodobé odborné praxe na závěr studia umožňuje samostatný výkon
povolání a zařazení absolventů do nižších nebo středních řídících funkcí okamžitě
po ukončení studia.
Metodický přístup oboru Ekonomika podniku na VŠTE vychází z funkcí výrobních
podniků, definovaných profesorem M. Synkem a reaguje na pojetí nové ekonomiky
s jejím důrazem na globální racionalizační inovace (viz obrázek 8).
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Obrázek 8: Funkce výrobních podniků
Obor zohledňuje změny ve vnějším ekonomickém prostředí a přináší nový pohled
nejen na podnikovou ekonomiku jako vědu. Obsahuje také nové postupy pro
podnikovou praxi, například v oblasti tvorby strategie a strategického rozhodování,
investičních procesů, výroby, obchodu a finančního řízení (nové finanční nástroje),
měření výkonnosti podniku. Zachycuje také nové tendence a postupy v oblasti
managementu podniku, řízení zásob a lidských zdrojů. Změny v oblasti podnikové
praxe jsou zasazeny do širšího makroekonomického a společenského rámce.
Koncepce doporučeného studijního plánu oboru Ekonomika podniku je znázorněna
na Obrázku 9.
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Obrázek 9: Struktura doporučeného studijního plánu oboru Ekonomika podniku na VŠTE
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Níže je stručně nastíněna charakteristika profesí, pro jejichž výkon je absolvent
připraven (oblasti uplatnění po studiu). Absolvent je celkově připraven zejména pro
výkon profese podnikohospodáře. Na základě prohloubení znalostí, dovedností a
způsobilostí z oblasti jednotlivých podnikových činností je schopen působit na pozici
nákupčího, plánovače výroby, obchodníka, finančníka, marketéra, účetního,
případně managera a podnikatele v prostředí průmyslové organizace.
Cílem je umožnit absolventům osvojení si následujících znalostí a dovedností ve
strudijním programu Ekonomika a management, oboru Ekonomika podniku. Tyto,
převážně kognitivní aspekty jsou uvedeny níže.
Absolvent umí:
•

charakterizovat zásobovací, výrobní a prodejní činnosti podniku;

•

identifikovat, zařadit a zaznamenat základní hospodářské operace;

•

identifikovat kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investic a vyhodnocovat
účinnost jednodušších investičních projektů;

•

charakterizovat výrobu, finanční a investiční činnosti podniku;

•

orientovat se v problematice výrobního a obchodního sortimentu;

•

definovat význam obchodu jako sektoru ekonomiky včetně principů jeho
udržitelnosti;

•

objasnit úlohu vnitřního a zahraničního obchodu, jeho vývoj, strukturu;

•

analyzovat vývojové a globalizační tendence v národním a mezinárodním
obchodě;

•

definovat obecné principy řízení a provozu obchodních firem;

•

charakterizovat specifika v organizaci a řízení maloobchodní jednotky;

•

analyzovat a vysvětlit chování spotřebitelů a obchodních jednotek v tržním
prostředí;

•

popsat a implementovat metody pro analýzu vnitřního a vnějšího prostředí
firem;

•

vyřešit základní účetní případy, sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztrát;

•

definovat cíle a klíčové oblasti finančního řízení včetně postupu finanční
analýzy;

•

definovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku a faktory, které je
ovlivňují;
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•

vysvětlit pojmy jako: výnosy, náklady, výsledek hospodaření, přidaná
hodnota;

•

popsat a definovat charakter a náplň managerských funkcí, postavení a profil
managera a styly managerské práce;

•

charakterizovat vazby, vztahy, organizační a řídící struktury a principy jejich
projekce;

•

definovat zásady vedení lidských zdrojů, principy jejich motivace a stimulace;

•

popsat a vysvětlit zásady restrukturalizace podniku, reengineeringu,
revitalizace a sanace podniku v závislosti na jeho pozici a postavení na trhu;

•

definovat základní problémy makroekonomie jako teoretické vědní disciplíny;

•

definovat základní ekonomické kategorie a odvodit nabídku, poptávku, ceny.

Zároveň jsou dále uvedeny odborné dovednosti absolventa studijního programu
Ekonomika a management, oboru Ekonomika podniku:
Absolvent dovede:
•

provádět racionálně nákup a řídit zásoby;

•

objektivně a reálně vyhodnocovat výrobní a obchodní rizika v podnikové
praxi;

•

realizovat účinný prodej a komunikovat se zákazníky;

•

analyzovat a vyhodnotit strategickou pozici firmy a navrhnout praktická
opatření;

•

umí sestavit a prezentovat podnikatelský záměr;

•

vyhledávat, analyzovat a interpretovat ekonomické údaje z různých hledisek
relevantních pro organizační jednotku;

•

vyhodnotit obsah účetní závěrky a managerských reportů jako výstupů
finančního a managerského účetnictví;

•

stanovit daňovou povinnost u všech typů daní podle české legislativy i výši
závazků a pohledávek z titulu sociálního a zdravotního pojištění;

•

provést základní finanční analýzu ekonomického subjektu;

•

analyzovat finanční výkonnost, finanční situaci a schopnost podniku
produkovat a alokovat finanční prostředky a navrhovat vhodná opatření pro
jejich zlepšení;
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•

aktivně pracovat v týmu, činnost koordinovat, přijímat různé role v týmu a
podílet se na odborné diskusi při vyvozování závěrů;

•

využít při prezentaci výsledky dovedností ze sociální komunikace a obhájit
výsledky týmové práce;

•

vytvořit výrobní, obchodní, marketingové, finanční a personální plány
podniku podle stanovených kritérií;

•

vyhodnotit silná a slabá místa základních standardních ekonomických mikroa makro koncepcí;

•

vyhodnotit pozitiva a negativa volby konkrétní hospodářské politiky;

•

organizovat a interpretovat základní ekonomická data;

•

využívat základní matematicko-statistický aparát pro modelování, analýzu a
interpretaci ekonomických jevů;

•

používat

fundamentální a

technickou

analýzu pro analýzu

vývoje

ekonomických veličin (cen, měnových a akciových kurzů);
•

vyhodnotit dopady měnové a fiskální politiky na finanční stabilitu dané
politiky;

•

posoudit v daném kontextu jednotlivé systémy měnových kurzů včetně jejich
výhod a nevýhod z pohledu otevřené ekonomiky;

•

aplikovat získané teoretické znalosti při zpracování seminárních prací,
projektů, případových studií včetně zpracování bakalářských prací;

•

integrovat získané teoretické poznatky s reálnou praxí a aktivně je využít v
dalších ekonomických disciplínách.

Dále je ještě třeba uvést odborné způsobilosti absolventa studijního programu
Ekonomika a management, oboru Ekonomika podniku.
Absolvent je schopen:
•

jednat podle zásad kritického ekonomického myšlení;

•

rozhodovat se samostatně a volit optimální variantu řešení;

•

týmově pracovat, nést společnou zodpovědnost za splnění úkolů;

•

přijímat různé týmové role a podílet se na odborné diskusi při formulaci
závěrů;

•

prezentovat výsledky své práce a obhájit je před auditoriem;

•

přesvědčivě sdělovat a obhajovat vlastní názory;
75

Vývoj a případová studie ke zprostředkování kompetencí
•

vyhledávat, třídit a interpretovat informace;

•

aplikovat jazykové dovednosti.

Zprostředkování znalostí, schopností a dovedností se věcně řídí doporučeným
studijním plánem oboru Ekonomika podniku, který je uveden v tabulce 11.
Tabulka 11: Doporučený studijní plán studijního oboru Ekonomika podniku na VŠTE
p = přednáška, s = seminář, zk = zkouška, z = zápočet

Studijní plán oboru Ekonomika podniku
Název předmětu

Rozsah
(počet
hodin v
týdnu)

Rozsah
(celkový
počet
hodin)

Způsob Kredity
Druh
Přednášející
zakonpředmětu (reakreditace
čení
(povinný
2013)
/ pov.
volitelný)

Doporučený
ročník

Prezenč. Kombin.
studium studium
1. semestr
Matematika

0p +4s

14

zk

4

P

1/1

Metodika odborné
práce

2p+0s

10

z

3

P

1/1

Řízení profesní
kariéry

0p+2s

10

z

2

P

1/1

Nauka o podniku

2p+0s

10

zk

3

P

1/1

Podnikové řízení

2p+2s

12

zk

5

P

1/1

Ekonomická teorie

4p+0s

14

zk

6

P

1/1

Základy
podnikového práva

2p+0s

10

z

3

P

1/1

Cizí jazyk I

0p+4s

20

z

4

P

1/1

Statistika

2p+2s

14

zk

5

P

1/2

Nákup a řízení
zásob

4p+2s

16

zk

8

P

1/2

Personální
management

4p+2s

16

zk

8

P

1/2

Řízení investic

4p+2s

16

zk

8

P

1/2

Cizí jazyk II

0p+4s

20

z

4

P

1/2

2. semestr
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3. semestr
Marketing

4p+0s

14

zk

6

P

2/3

Výrobní proces

4p+2s

16

zk

8

P

2/3

CRM systémy

2p+0s

10

zk

3

P

2/3

Finanční účetnictví

2p+2s

12

zk

5

P

2/3

Finance podniku I

4p+0s

14

zk

6

P

2/3

Cizí jazyk III

0p+4s

20

z

4

P

2/3

Obchodní činnost

2p+2s

12

zk

5

P

2/4

Řízení změn

2p+0s

10

zk

3

P

2/4

Řízení inovací

0p+2s

10

z

2

P

2/4

Administrativa
podniku

2p+0s

10

zk

3

P

2/4

Podnikové
informační systémy

0p+4s

20

z

4

P

2/4

Povinně volitelný
předmět I v rámci
zvolené
specializace (např.:
Technologie vedení
obchodu).

2p+3s

14

zk

6

4. semestr

PV

2/4

5. semestr

2/4

Strategický
management

4p+2s

16

zk

8

P

Controlling

2p+2s

12

zk

5

P

3/5

Případová studie –
Podnikatelský
záměr

0p+5s

14

z

5

P

3/5

Cizí jazyk V

0p+4s

20

zk

4

P

3/5

Povinně volitelný
předmět II v rámci
zvolené
specializace (např.:
Obchodní
podnikání)

4p+1s

14

zk

7

PV

3/5

6. semestr

3/5

Bakalářská práce

0p+10s

30

z

10

P

3/6

Odborná praxe

0p+40s

520

z

20

P

3/6
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Na konci prvního ročníku si student volí svoji specializaci, ve které následně
rozšiřuje své znalosti. Studenti si mohou volit mezi následujícími oblastmi:
1. Finance podniku;
2. Účetnictví;
3. Obchod;
4. Řízení lidských zdrojů;
5. Cestovní ruch;
6. Čínské trhy;
7. Marketing.
Popis specializace Obchod
Základním cílem studia specializace Obchod je poskytnout studentům prakticky
zaměřené bakalářské vzdělání v různých oblastech obchodních aktivit. Rozvíjí a
prohlubuje předměty povinného ekonomického a managerského základu studijního
programu Ekonomika podniku. Ve specializovaných předmětech obchodního
podnikání nabízí nejen nezbytné teoretické základy vědomostí a dovedností z
obchodní problematiky, které vytváří předpoklady pro aplikaci při zpracování
individuálních a skupinových projektů, ale důraz je kladen zejména na praktickou
použitelnost získaných poznatků.
Specializace poskytuje znalosti základních pojmů a souvislostí z oblasti
maloobchodu a velkoobchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu,
nastiňuje tendence předpokládaného budoucího vývoje a věnuje se také specifikům
mezinárodního obchodu a jeho klíčové roli v současné tržní ekonomice. Pozornost
je soustředěna rovněž na nejdůležitější oblasti řízení jednotlivých činností obchodní
firmy na operativní, taktické i strategické úrovni, prodejním technikám a kanálům a
podrobně se zabývá chováním spotřebitele a marketingovými vlivy, jimiž na něj
obchodníci

působí.

Pozornost

je

také

věnována

aktuální

problematice

elektronického obchodu, fair trade, regionálních značek, privátních značek,
společenské odpovědnosti a trvale udržitelnému rozvoji v obchodě, stejně tak jako
problematice CRM a CRM systémů a normám souvisejícím s ochranou spotřebitele.
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Při výuce je kladen důraz na aktivní vyučovací metody, zejména řešení případových
studií a projektovou výuku a rozvoj komunikačních znalostí, jako jednu z hlavních
obchodních dovedností a aplikaci moderních technologií. Toto odborné zaměření je
doplněno dlouhodobou odbornou praxí.
Studium specializace Obchod umožní absolventům uplatnění na úrovni středního
managementu v obchodních firmách a vykonávání odborných profesí nejen v
maloobchodních, velkoobchodních nebo internetových obchodech, ale také v
obchodních odděleních výrobních a logistických firem nebo v rámci individuálního
podnikání v obchodě. Absolventi mají možnost po dokončení studia pokračovat v
navazujícím magisterském studiu na všech ekonomických oborech nabízených
vysokými školami v České republice.
Specializace předpokládá absolvování povinně volitelných předmětů: Technologie
vedení obchodu a Obchodní podnikání a je nabízena studentům v prezenční i
kombinované formě studia.
Specializace Řízení lidských zdrojů
Cílem specializace Řízení lidských zdrojů studijního programu Ekonomika a
management, studijního oboru Ekonomika podniku je připravit specialisty pro útvary
lidských zdrojů v korporátních podnicích, ve veřejné a státní správě, vzdělávacích,
poradenských institucích a personálních agenturách a příslušných konzultantských
společnostech za účelem rozvoje odborných schopností a profesních dovedností
budoucích manažerů.
Specializace vychází z pojetí personální práce, které vidí v lidském faktoru
rozhodující činitel úspěšnosti ve smyslu podpory úspěšné kariéry v oblasti
managementu, poradenství a řízení lidských zdrojů, podpory podnikání a
konkurenceschopnosti podniku či zefektivnění pracovních procesů.
Konkrétně se zaměřuje na teoretickou a především praktickou rovinu personální
strategie, personální politiky, personálních činnosti (funkcí), hodnocení pracovníků,
řízení pracovní kariéry a ovládání personálního softwaru. Vychází z požadavků
podnikatelské sféry v České republice na profil pracovních kompetencí manažera a
z nejnovějších trendů v Evropské unii a USA.
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Specializace předpokládá absolvování povinně volitelných předmětů Řízení
lidských zdrojů a Time management a je nabízena studentům prezenční i
kombinované formy studia.
Na výuce se podílí odborní vědečtí pracovníci a externí spolupracovníci z podnikové
praxe tak, aby studenti byli seznámeni s teoretickými základy personální práce v
oblasti řízení lidských zdrojů, účinnými praktickými nástroji personální politiky a
personální strategie a metodami v oblasti řízení lidských zdrojů.
Absolventi specializace jsou schopni věnovat se komplexní personální práci,
především analyzovat, klasifikovat a rozvíjet systémy a metody v oblasti řízení
lidských zdrojů, řešit problémy spojené s řízením a vedením lidí a spoluvytvářet
podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu organizace, optimalizovat vhodnou
organizační kulturu a pozitivní klima v organizaci.
Specializace Účetnictví
Specializace Účetnictví je uskutečňována v souladu s potřebami soukromých i
veřejných subjektů. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně
přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Úspěšní absolventi se mohou
uplatnit jako personalisté, finanční manažeři soukromých či veřejných subjektů a
finančních institucí.
Po úspěšném absolvování specializace Účetnictví, která zahrnuje povinně volitelné
předměty Mzdové účetnictví a Finanční účetnictví 2, bude mít absolvent podrobné
znalosti českého finančního účetnictví. Bude umět účtovat o zásobách podle obou
platných metod, o krátkodobém finančním majetku, o dlouhodobém majetku
hmotném, nehmotném i finančním, o zúčtovacích vztazích, závazcích, o nákladech
a výnosech, časovém rozlišení a o daních. Bude mít přehled o činnostech, které
souvisejí s roční účetní závěrkou, s uzavíráním účtů a s otevíráním účtů k prvnímu
dni dalšího účetního období. Bude znát základní účetní výkazy.
Dále bude absolvent schopen vést personální agendu, týkající se pracovněprávních
vztahů a norem. Bude umět aplikovat zákon o dani z příjmů při výpočtu mzdy
zaměstnance, vypočítat odvody ze mzdy, tj. daň z příjmů, zákonné důchodové,
sociální a zdravotní pojištění a naučí se vypracovat základní formuláře, které musí
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zaměstnavatel odevzdávat na finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení
a do zdravotní pojišťovny. Během studia předmětu bude seznámen s povinnostmi
zaměstnavatelů

v

oblasti

bezpečnosti

práce,

zaměstnávání

zdravotně

znevýhodněných zaměstnanců a s činností úřadů práce. Specializace účetnictví je
nabízena pro prezenční i kombinovanou formu studia.
Specializace cestovní ruch
Specializace Cestovní ruch je určena jak pro studenty prezenční, tak i kombinované
formy studia. Primárním cílem specializace je poskytnout studentům prakticky
orientované vzdělání v oblasti cestovního ruchu a rozvoj praktických dovedností i
odbornosti při volbě volitelných předmětů. Jejím cílem je nejen studenty seznámit s
obecnými základy cestovního ruchu, ale také rozvíjet jejich praktické dovednosti
prostřednictvím vhodně zvolených výukových metod a seminářů, kde mohou
studenti aplikovat nabyté teoretické znalosti při zpracování seminárních prací,
projektů a celé řady prakticky orientovaných úloh.
Ke specializaci Cestovní ruch je třeba absolvovat povinně volitelné předměty:
Cestovní ruch a Podniky cestovního ruchu. V rámci těchto profilových předmětů jsou
studenti seznámeni s fungováním systému cestovního ruchu, s produkty cestovního
ruchu, s atraktivitami cestovního ruchu a jejich lokalizací i lokalizací podniků
cestovního ruchu. Dále jsou studentům představeny podniky poskytující ubytovací,
stravovací a dopravní služby. Nedílnou součástí předmětů je i představení dnes
moderního fenoménu, kterým je gurmánský cestovní ruch, ale i představení
nekonvenčních služeb.
Absolventi se mohou uplatnit na úrovni středního managementu v českých i
mezinárodních cestovních kancelářích a agenturách, hotelech, ale také ve státních
institucích a agenturách, jejichž předmětem činnosti je oblast cestovního ruchu.
Úspěšný absolvent je vybaven potřebnými znalostmi pro možnost pokračování v
navazujících magisterských studií všech vysokých škol v České republice, popř.
zahraničí, které nabízí ekonomicky orientované obory popř. obory se zaměřením na
cestovní ruch. Studium specializace spočívá také v přednáškách odborných
pracovníků a návštěvách ve významných firmách.
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Specializace Marketing
Specializace

Marketing

je

nabízena

studentům

prezenční

formy

studia.

Specializace navazuje na předměty povinného základu studijního programu
Ekonomika podniku, které dále rozvíjí a prohlubuje. Předměty specializace zahrnují
celé spektrum odborných znalostí z teoretické oblasti marketingu jako je
marketingová strategie, výzkum trhu, nástroje marketingu, výrobní, cenové,
distribuční a komunikační politiky, psychologie prodeje a osobního prodeje. Důraz
je také kladen na specifika mezinárodního marketingu, chování zákazníků a
kulturních a sociálních rozdílů, které marketing, reklamu i chování zákazníků na
mezinárodních trzích odlišují. V rámci studijního plánu se studenti setkají s
předměty, které vstupují do státní závěrečné zkoušky: Marketingová komunikace a
Marketingové řízení.
V rámci specializace marketing jsou využívány moderní metody, případové studie,
příklady odborné praxe, edukativní videa, apod. Jelikož VŠTE je profesně
orientovanou vysokou školou, důraz je kladen i na spolupráci s praxí a proto jsou
do výuky zapojováni právě i odborníci z praxe, mezi nimiž můžeme jmenovat
například digital managera společnosti Red Bull pana Milana Formánka, či
specialistu na internetový marketing pana Davida Šolce.
Absolventi specializace Marketing se stávají marketingovými odborníky a mohou se
uplatnit v celé řadě profesí v různých komerčních i nekomerčních subjektech.
Úspěšní absolventi mohou zastávat pozice marketingových odborníků v celém
spektru oborů na úrovni středního managementu, a to jak výrobní sféry, tak dalších
oblastí (např. veřejná správa, nadace, zdravotnictví, školství).
Studenti specializace Marketing mohou využít nově navázanou spolupráci v oblasti
zahraničních mobilit. Od akademického roku 2015/2016 mají studenti možnost
absolvovat kromě International Business Weeks i International Marketing Weeks na
partnerských univerzitách ve Finsku, Španělsku, Francii, Dánsku, Belgii, Německu,
Holandsku, Litvě, Rakousku a Velké Británii. International Marketing Week je
primárně zaměřen na oblast marketingu a marketingové komunikace.
Zájem o specializaci Marketing jeví i zahraniční studenti, kteří na VŠTE studují v
rámci programu Erasmus+. Těmto studentům je pravidelně každý semestr nabízen
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v anglickém jazyce předmět Marketing management, v jehož výuce často působí i
zahraniční vyučující, jako například v zimním semestru akademického roku
2015/2016 – dr. Yan Xu z North China University Of Technology v Pekingu.
Specializace Čínské trhy
Specializace Čínské trhy je svým zaměřením výjimečnou specializací nejen v České
republice, kde specializaci zaměřenou na oblast čínských studií nabízí pouze
Vysoká škola ekonomická v Praze, ale i v rámci celé Evropské unie, kde můžeme
nalézt pouze několik málo vysokých škol, které doposud fenomén čínských trhů
začaly ve svých studijních programech reflektovat. Specializací Čínské trhy se
VŠTE snaží reagovat na dynamický rozvoj dosavadní spolupráce s Čínskou lidovou
republikou.
Specializace Čínské trhy je specializací zařazenou ve studijním programu
Ekonomika a management. Tato specializace je nabízena studentům prezenční
formy studia ve standardní době trvání tří let. Specializace Čínské trhy nabízí
studentům získání komplexních odborných, praktických a jazykových znalostí a
dovedností pro působení v oblasti spolupráce s dynamicky se rozvíjejícími čínskými
trhy. Cílem specializace Čínské trhy je seznámit studenty se specifickými
odlišnostmi Čínské lidové republiky, čínské kultury, etiky, základních hodnot i
hospodářství a zejména pak obchodu a obchodního jednání na těchto trzích.
Úspěšní absolventi budou odborníky v oblasti obchodování s čínskými trhy a budou
moci nalézt uplatnění při výkonu celé řady profesí v různých komerčních i
nekomerčních subjektech se zaměřením na spolupráci s obchodními partnery z
Čínské lidové republiky. Absolvent se může uplatnit na úrovni středního
managementu v českých i nadnárodních společnostech, které obchodují s čínskými
trhy, ale také ve státních institucích a agenturách i nevládních organizacích, které
se zaměřují na oblast obchodu a spolupráce s Čínskou lidovou republikou - jako je
například CzechTrade, MERSINIS, spol. s r. o. (Centrum pro hospodářskou
spolupráci s Čínou), Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce, krajské
úřady, atd.
Úspěšní absolventi budou schopni poskytovat poradenské a konzultantské služby
pro obchodování s čínskými trhy, reprezentovat komerční i nekomerční subjekty při
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jednání s čínskými partnery v České republice i Čínské lidové republice, či zajišťovat
koordinaci veškerých podnikatelských aktivit pro čínské trhy.
Absolventi se mohou uplatnit jako manažeři ve výše uvedených subjektech, ale také
jako obchodní zástupci pro čínské trhy či konzultanti a odborní poradci v oblasti
problematiky čínských trhů, jelikož budou disponovat potřebnými odbornými
znalostmi a orientovat se ve specificích tohoto trhu stejně tak jako v čínské mentalitě
a kultuře.
Studium se opírá zejména o nezbytnou spolupráci s předními čínskými univerzitami
– jako například North China University of Technology, Henan University, Shanghai
University of International Business and Economics, jejichž představitelé začali již v
zimním semestru akademického roku 2015/2016 působit na Katedře cestovního
ruchu a marketingu VŠTE jako vyučující vybraných předmětů.
Studentům jsou také nabízeny studijní výměnné pobyty na výše zmíněných
univerzitách. Atraktivitu specializace Čínské trhy je možné již v počátcích hodnotit
na základě zájmu studentů o výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+
na čínských univerzitách. V zimním semestru akademického roku 2015/2016 začali
první studenti VŠTE studovat v rámci výměnných programů Erasmus+ na North
China University of Technology v Pekingu, někteří projevili zájem o prodloužení
pobytu a další studenti projevují zájem o výjezd v následujících semestrech.
Specializace Čínské trhy zahrnuje povinně volitelné předměty Úvod do studia
čínských trhů a Podnikání na čínských trzích. Dále je studentům mimo rámec
doporučeného studijního plánu nabízena Čínština jako volitelný předmět, který
realizuje Čínské centrum pod záštitou Vysoké školy technické a ekonomické v
Českých Budějovicích.
Popis specializace Finance podniku
Obor Ekonomika podniku si klade za cíl vysvětlit systém podniku, fungování jeho
jednotlivých částí a především naučit primární a vybrané sekundární funkce
(činnosti) podniku. Za jednu z významných sekundárních funkcí podniku jsou
považovány finance podniku. Již v základu student absolvuje dva stěžejní předměty,
konkrétně controlling a Finance podniku I.
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Controlling chápeme jako informační systém, který připravuje data pro managerská
rozhodnutí ve všech primárních i sekundárních činnostech podniku. Zjednodušeně
můžeme konstatovat, že zároveň vytváří jakési komunikační rozhraní, na jehož
jedné straně vidíme podnik a jeho výstupy kvantifikované ve fyzických jednotkách,
a na straně druhé je stejný obraz kvantifikovaný v jedné univerzální jednotce – v
penězích. Controllingový systém nám pomáhá nejen získávat data o fungování
podniku, ale především plánovat, rozhodovat a kontrolovat.
Finance podniku I naučí studenta chápat informace získané v rámci controllingu
hlouběji a v souvislostech. Po absolvování předmětu umí učinit rozhodnutí o
majetkové a kapitálové struktuře podniku. Zároveň umí optimalizovat strukturu
výrobních faktorů podniku.
Na základní předměty navazují specializační předměty, Finance podniku II a
Finanční a kapitálové trhy. Finance podniku II rozšiřují základní znalosti procesů
podnikových financí. Absolvent předmětu dokáže plánovat aktivity tak, aby
optimalizoval podnikové procesy. Východiskem pro plánování je znalost finančních
a kapitálových zdrojů podniku a metod hodnocení podniku tak, aby vše směřovalo
k maximální shodě s potřebami vlastníka a akcionáře. Cílem předmětu Finanční a
kapitálové trhy je vysvětlit význam těchto trhů pro podnik. Předmět se zaměřuje na
získávání kapitálu, jednotlivé instrumenty finančních a kapitálových trhů. Student
dále získá přehled o organizaci finančních a kapitálových trhů.
Při výuce je kladen důraz nejen na získávání teoretických znalostí z oblasti financí
podniků, ale zároveň i na schopnost finance podniku řídit. Absolvent bude nejen
teoreticky znát majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, ale bude ji umět
optimalizovat v souladu s hlavními cíli podniku, především v souladu s cílem růstu
hodnoty pro akcionáře.
Studium specializace je doplněno dlouhodobou praxí v podniku na vybraných
pozicích. Student tak bude moci poznat práci finančního managera, analytika či
referenta ještě před absolvováním svého studia. Bude moci ve své bakalářské práci
řešit konkrétní úkoly, problémy zadané podnikem, kde bude praxi absolvovat
(potenciálním zaměstnavatelem).
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Absolvent specializace se uplatní jako referent finančního úseku ziskových i
neziskových organizací. Bude moci vykonávat práci finančního analytika, nebo
dokonce finančního managera. Může se stát controllerem podniku, případně
uplatnit své znalosti na finančních a kapitálových trzích. Absolvent bude mít
předpoklady vykonávat práci nejvyššího

managera podniku. Specializace

předpokládá absolvování povinně volitelných předmětů Finanční a kapitálové trhy a
Finance podniku II a je nabízena studentům prezenční i kombinované formy studia.
Podmínky pro přijetí ke studiu
Požadavky na příjímací řízení stanoví samostatná vnitřní norma VŠTE. Základní
podmínkou pro přijetí do studijního programu je dosažení středoškolského vzdělání
s maturitní zkouškou. Vyhodnocení pořadí uchazečů je určeno dle školou
potvrzeného váženého průměru ze známek průměru za první a druhé pololetí
předposledního ročníku na střední škole (gymnáziu) a přednostně jsou přijati
studenti, kteří doposud nebyli zapsáni (nestudovali) na žádné vysoké škole v České
republice.
Podmínky pro studijní obor Ekonomika podniku vycházejí ze Studijního a
zkušebního řádu VŠTE.
Podmínky pro úspěšné ukončení studia
Na konci studia absolvuje student státní závěrečnou zkoušku, která sestává ze tří
částí. První část je skládána z povinného předmětu.
Ve studijním oboru Ekonomika podniku jsou během státní závěrečné zkoušky
ověřovány znalosti z následujících předmětů: Nauka o podniku, Podnikové řízení,
Nákup a zásobování, Výrobní proces, Personální management, Řízení investic,
Marketing, CRM systémy, Finance podniku I, Finanční účetnictví, Obchodní činnost,
Řízení inovací, Řízení změn, Administrativa podniku, Podnikové informační
systémy, Strategický management, Controlling.
Druhá část závisí na zvoleném povinně volitelném předmětu (specializaci).
Poslední, třetí částí je ústní obhajoba bakalářské práce.
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Části státní závěrečné zkoušky:
1. povinný předmět – Ekonomika podniku;
2. povinně volitelný předmět – výběr podle absolvované specializace;
3. obhajoba bakalářské práce.
Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia na VŠTE v týdnech je
obsaženo v Tabulce 12.
Tabulka 12: Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia na VŠTE
v týdnech
Semestr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Období výuky

13 týdnů

13 týdnů

13 týdnů

13 týdnů

13 týdnů

13 týdnů

Období zkoušek

6 týdnů

6 týdnů

6 týdnů

6 týdnů

6 týdnů

6 týdnů

Používaná klasifikační stupnice odpovídá zásadám ECTS a má stupně A až F.
Stručný popis této stupnice je uveden v Tabulce 13.
Tabulka 13: Stručný popis užívaného způsobu hodnocení podle Studijního a
zkušebního řádu VŠTE
Stupeň

Označení

Hodnota

Výborně

A

1

Velmi dobře

B

1,5

Dobře

C

2

Uspokojivě

D

2,5

Dostatečně

E

3

Nevyhověl(a) s možností opakování

FX

4+

Nevyhověl(a)

F

4

Nevyhověl(a)

-

4

Po chrakteristice studijního oboru Ekonomika podniku a možných specializací v
rámci tohoto studijního oboru bude v následujícím textu věnována pozornost
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mezinárodním vztahům, partnerstvím a možnostem zahraničních pobytů studentů i
zaměstnanců školy.
Zahraniční vztahy a spolupráce, mobilita studentů a pracovníků
Zapojení do mezinárodních aktivit je pro VŠTE jednou ze strategických priorit, která
umožňuje přípravu studentů a absolventů pro evropský trh práce a současně
poskytuje trvalé podněty pro integraci nových vzdělávacích trendů z hlediska
obsahu, nových forem a výukových metod, ale také trvalejší partnerství umožňující
spolupráci při tvorbě a poskytování společných studijních programů, výměně a
přenosu zkušeností a spolupráce v oblasti výzkumné a tvůrčí činnosti. Základní
směry rozvoje oblasti zahraničních vztahů a spolupráce jsou zakotveny v
Dlouhodobém záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠTE
na následující období.
V souladu s Dlouhodobým záměrem VŠTE jsou aktivity směřovány k navázání,
posílení a rozvoji partnerských vztahů se zahraničními vysokými školami a
institucemi jak v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti, tak v oblasti
zapojení do mezinárodních projektů. Důsledné zavedení systému ECTS bylo v roce
2012 oceněno Evropskou komisí udělením prestižního ocenění ECTS Label. VŠTE
je zároveň držitelem certifikátu DS Label, který získala již v roce 2011. V roce 2016
byl realizován pobyt několika hostujících profesorů z Německa, Rakouska, Číny a
Ruska.
Základem

studentské

mobility

jsou

jednosemestrální

studijní

pobyty

a

jednosemestrální pracovní stáže (dlouhodobé praxe) v souladu s doporučeným
studijním plánem. Cílem je studium v cizím jazyce s plným akademickým uznáním
studovaných modulů na VŠTE, rozvoj jazykových a sociálních kompetencí, poznání
cizí země a rozvoj osobnostní adaptace studenta.
VŠTE aktivně spolupracuje s vysokými školami zemí EU zejména v souvislosti se
zapojením do evropských vzdělávacích programů (především LLP pro období
2007–2013 a Erasmus+ pro období 2014–2020) s důrazem na oblast mobility
studentů (studium, odborná dlouhodobá praxe), akademických pracovníků a
zaměstnanců školy včetně vytvoření akademických předpokladů pro přijímání
zahraničních studentů. Studentům je tak umožněno absolvovat semestr nebo celý
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akademický rok v zahraničí a získat tak cenné zkušenosti a prohloubit si jazykové
znalosti. Strategickým cílem je zapojení každého studenta do některé z nabízených
forem zahraničních aktivit. Po dobu studia v zahraničí získává student stipendium,
jehož výše závisí na zemi, ve které studuje.
V rámci programu Erasmus+ spolupracuje VŠTE se 70 zahraničními vysokými
školami ve 22 zemích Evropy. VŠTE stále pracuje na uzavírání nových bilaterálních
dohod umožňujících výměnné studentské a učitelské pobyty, a to nejen v rámci
programu Erasmus+. V současnosti rozvíjí VŠTE aktivní partnerství s ruskými,
čínskými a korejskými univerzitami. Smlouva o spolupráci byla uzavřena s Ruskou
ekonomickou univerzitou G. V. Plechanova, Petrohradskou státní polytechnickou
univerzitou,

Petrohradskou

státní

univerzitou

architektury

a

stavebnictví,

Petrozavodskou státní univerzitou, Magnitogorskou státní technickou univerzitou a
Omským státním institutem služeb.
Asie je z hlediska budoucího vývoje pro Evropu klíčovým regionem. VŠTE se proto
snaží rozšířit svůj obzor a zvýšit kooperaci s asijskými univerzitami. Aktivní
spolupráce a výměna studentů probíhá s jihokorejskými Hanyang University a
Kookmin University v Soulu a čínskými North China University of Technology v
Pekingu a Shanghai University of International Business and Economics.
V roce 2012 se VŠTE zapojila do dánského stipendijního programu pro sociálně
slabší studenty Velux Scholarship, který nabízí pokrytí téměř 100% nákladů
spojených se studijním pobytem. Dosud bylo v rámci tohoto stipendijního projektu
přijato 5 studentů VŠTE na International Business Academy v Koldingu a
Copenhagen School of Design and Technology.
VŠTE je součástí mezinárodní sítě škol International Business Week, která
organizuje krátkodobé výměnné pobyty učitelů a studentů. Pro studenty je na VŠTE
k dispozici volitelný předmět v angličtině. Skupinu zahraničních studentů doprovází
tutor.
Už od letního semestru akademického roku 2009/2010 je zahraničním studentům,
kteří jsou zde na výměnném pobytu, nabízena výuka vybraných předmětů v
angličtině. Od roku 2014 již na VŠTE přijíždí ročně na výměnný pobyt cca 80
zahraničních studentů. O integraci zahraničních studentů se stará studentský
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spolek ESN VŠTE Budweis, který studenty mj. zapojuje do „SocialErasmus“ aktivit,
které výrazně zvyšují kredit jak VŠTE, tak evropských vzdělávacích programů.
Cílem mobilit akademických pracovníků je přenos zahraničních zkušeností, rozvoj
jazykových dovedností, osobnostní kariérní růst a rozvoj publikační a tvůrčí činnosti.
Volba partnerských institucí je zaměřena na profesně orientované vysoké školy a
firmy korespondující svým zaměřením se specializací vysílaných učitelů (ekonomie,
ekonomika a management, logistika, stavebnictví, strojírenství, ale i pedagogika).
Strategickým cílem je umožnit mobilitu pro každého pracovníka – předpokladem
jsou jeho jazykové a odborné schopnosti.
VŠTE organizuje různé přednášky zahraničních hostů z řad partnerských vysokých
škol. Transfer poznatků a know-how mezi VŠTE a jejími zahraničními partnery v
oblasti výuky i administrativního zajištění vysoké školy probíhá formou tzv. stínování
(shadowing), což představuje participaci tuzemského a zahraničního vyučujícího.
Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost na VŠTE zaznamenává kontinuálně rozvoj.
Akademičtí pracovníci se zaměřují především na výstupy hodnocené v RIVu,
databázi SCOPUS, WOS a ERIH+. Projekty jsou podávány a realizovány v rámci
výzev státních grantových agentur, ale i rezortního a smluvního podnikového
výzkumu. Nedílnou součástí projektové činnosti je i podpora výzkumných záměrů
prostřednictvím interních grantů udělovaných na VŠTE na základě interní grantové
soutěže. Z výzkumných projektů získávají akademičtí pracovníci školy podklady pro
své publikační aktivity. Výstupy některých projektů zasahují také do oblasti
duševního vlastnictví, což je patrné zejména u technicky zaměřených kateder. Jako
důležitá složka výzkumné a tvůrčí činnosti je chápána i snaha rozvíjet tvůrčí
potenciál studentů zejména prostřednictvím soutěží, které jsou školou vyhlašovány
a organizovány.
Výzkumné projekty a podpora výzkumu (granty)
V souvislosti s rozvíjející se spoluprací s podnikatelskou sférou, vysokoškolskými a
výzkumnými institucemi nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, jsou společně
podávány projekty zejména v rámci programů TA ČR (program Omega – dva
projekty: Vývoj nástroje pro komplexní hodnocení malých a středních podniků, Vývoj
softwaru pro komplexní ocenění podniku), programu Eureka, Horizont 2020 a
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dalších resortních výzev. Spolupráce byla za tímto účelem navázána zejména se
slovenskými, ruskými, čínskými, německými, rakouskými, polskými a maďarskými
univerzitami (např. Univerzitou Mateja Bela, Dubnickým technologickým inštitútem,
Ekonomickou univerzitou G. V. Plechanova, Petrohradskou státní polytechnickou
univerzitou, Samarskou státní ekonomickou univerzitou, Saratovskou státní
technickou univerzitou, s univerzitou v Pekingu, Šanghaji, Henanu, univerzitami v
Pasově, Linci, s ekonomickou univerzitou v Krakově, Pécsi a dalšími). Akademičtí
pracovníci programu Ekonomika a management se rovněž aktivně zapojují do výzev
Grantové agentury České republiky, The Visegrad Fund, Aktion Tschechische
Republik-Österreich, programu Česko-polské fórum, EU-LAC Foundation.
Vyjma výše uvedených programů se VŠTE zapojuje do výzev na podporu malých a
středních podniků ve formě tzv. Jihočeských podnikatelských voucherů. V rámci
první výzvy v roce 2014 bylo realizováno 5 projektů, při druhé výzvě v roce 2015
proběhla realizace 3 projektů. Navázána byla velmi intenzivní odborná spolupráce
s Jihočeským krajem, kdy předmětem spolupráce jsou jednak výzkumné projekty,
ale i dílčí studie (například analýza potřebnosti akreditace studijního oboru
„Personální

management“

z

hlediska

využitelnosti

jeho

absolventů

pro

podnikatelskou sféru Jihočeského kraje). V současné době jsou na instituci
realizovány tři projekty Interreg, ve kterých je VŠTE v jednom případě vedoucím
partnerem a ve dvou případech partnerem projektu.
Akademičtí pracovníci mohou uplatňovat a realizovat své výzkumné záměry rovněž
v rámci Interní grantové soutěže, která na VŠTE probíhá od roku 2007 a je postupně
zkvalitňována. VŠTE je vlastníkem 10 ochranných známek na vnitřní managerský
systém v oblasti řízení (Excellent Top Manager System). Ústav podnikové strategie
vydává multidisciplinární vědecký časopis Littera Scripta, který byl zařazen na
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v roce 2014 a o rok později do
databáze ERIH PLUS.
Rozvoj tvůrčí činnosti u studentů VŠTE je podporován zejména prostřednictvím
soutěží vyhlašovaných oddělením výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti v součinnosti s
jednotlivými odbornými katedrami a Studentskou unií, např.: SVOČ, která je
pořádaná každoročně již od roku 2007 a jejíž školní kolo je rozděleno na část
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technickou a ekonomickou anebo Rozjezdy roku, jejichž účelem je podpora
začínajících regionálních podnikatelů.
Nadto mají vybraní studenti možnost působit na pozici pomocných vědeckých sil na
jednotlivých katedrách a odborných útvarech. V akademickém roce 2014/2015 se
jednalo o 27 studentů. Zároveň jsou studenti školy zapojováni do tvůrčích aktivit
školy v souvislosti s pořádáním odborných konferencí, seminářů a realizací
výzkumných aktivit zejména při výuce technicky zaměřených oborů.
Spolupráce s aplikační sférou
V minulosti bylo uzavřeno mnoho rámcových dohod s partnery z oblasti aplikační
sféry. Tyto rámcové dohody se týkají zejména:
•

odborných praxí studentů VŠTE u smluvních partnerů;

•

zadávání

seminárních

a

bakalářských

prací,

jejichž

témata

jsou

odsouhlasena partnerem;
•

vedení bakalářských prací partnerem;

•

členství partnera v Profesní radě VŠTE;

•

členství partnera v Technickém a vzdělávacím konsorciu VŠTE;

•

spolupráce na projektech;

•

nabídky účasti studentů VŠTE na letní univerzitě;

•

participace na výuce VŠTE vytvářením podmínek pro účast odborníků z
aplikační sféry na výuce akreditovaných studijních programů.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je profesně
orientovaná VŠ s důrazem na propojení s aplikační sférou.
Předmět Odborná praxe, který je součástí doporučeného studijního plánu oboru
Ekonomika podniku, je významným a určujícím prvkem, který umožňuje nejen lepší
komunikaci akademického prostředí s aplikační sférou, ale i možnosti uplatnitelnosti
absolventů na trhu práce.
Praxe je ukončena po splnění 520 hodin a odevzdáním 3 dokumentů (Pracovní
deník, Protokol o absolvování praxe studentem a jeho hodnocení, Hodnocení praxe
studentem) a vyplněním Evidence pracovních zkušeností v Informačním systému
školy (IS VŠTE). Firma, konkrétně školitel ve firmě, hodnotí studenta na
předepsaném formuláři (Protokol o absolvování praxe studentem a jeho
hodnocení). Na základě protokolu vysoká škola dále získává cenné informace o
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aplikovatelnosti teoretických znalostí a jejich významu v praxi, popř. také o tom, jaké
znalosti by měly být v jednotlivých oborech doplněny.
Formulář Hodnocení praxe studentem slouží ke zjištění průběhu praxe z pohledu
studenta a možnosti uplatnění studenta v dané firmě po ukončení praxe.
Za účelem zajištění dostatečného počtu míst pro výkon praxe uzavírá VŠTE
Rámcové dohody o spolupráci. V současné době je uzavřeno mezi školou a firmami
či institucemi veřejné správy více než 1 500 rámcových dohod.
Přehled vybraných podniků a institucí
Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Jihočeská hospodářská komora
CZECHINVEST
Broker Consulting, a.s.
Keystone value s.r.o.
KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s.
IT Marketing s.r.o.
Stat-X CZ s.r.o.
Uvedené je pouze výňatkem ze seznamu vybraných partnerů.
Knihovna
Knihovní fond je průběžně doplňován na základě edičních plánů a nabídek
jednotlivých vydavatelství s přihlédnutím k doporučení jednotlivých vyučujících a
podnětů samotných studentů. Celkový stav knihovního fondu k 31. červenci 2015
představoval 9905 knihovních jednotek, tj. 3.382 titulů knih a CD, z toho 611 titulů
ekonomických. V cizím jazyce je 621 z celkového počtu titulů. Cizojazyčných titulů
s ekonomickou tématikou je 106. K uvedenému datu je odebíráno 90 titulů časopisů.
Z licencovaných databází s ekonomickou tématikou je zajištěn přístup do ProQuest
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Central. Kromě toho byl zřízen přístup do souboru elektronických cizojazyčných knih
ebrary Business&Economics. Umožněn je samozřejmě také přístup do volně
přístupných, neplacených databází.
Součástí knihovny je velká studovna, vybavená počítači. V knihovně je zaveden
systém Clavius a jako zdroj zahraniční odborné literatury je k dispozici databáze
ProQuest. Knihovní fond zahrnuje odborné publikace nejen z akreditovaných
studijních oborů, ale i dalších oborů technických a ekonomických. Studijní fond
představuje přes 7.400 svazků a je průběžně doplňován. Kromě tuzemských
literárních zdrojů jsou objednávány i cizojazyčné literární zdroje převážně v
anglickém jazyce, přirozeně v souladu s finančními možnostmi školy. Nově bylo
přistoupeno k ověřování elektronických knih a skript. Celkem je v knihovně k
dispozici 78 titulů periodik a nově prvních 8 titulů zahraničních elektronických knih.
Součástí oddělení je copycentrum, které poskytuje některé reprografické a
vazačské služby a zajišťuje prodej knih a skript studentům.
Informační systém
K zajištění studijních agend používá VŠTE v Českých Budějovicích informační
systém, který vyvinula Masarykova univerzita v Brně. Tento systém představuje
robustní řešení k zajištění informační podpory studentů a obsahuje v sobě tyto
moduly:
•

studijní agenda obsahující kompletní informace o průběhu studia všech
studentů;

•

informace o předmětech a jejich zakončení;

•

publikování studijních materiálů a podkladů (též v elektronické podobě);

•

online odevzdávání úkolů a seminárních prací bez nutné fyzické přítomnosti
vyučujících, což oceňují především studenti v kombinované formě studia.
Aby se však předešlo různým výmluvám nebo nedorozuměním, je při vložení
do systému ihned patrné jméno osoby, která soubor vložila a čas. Vyučující
dokonce může nastavit, aby po uplynutí určitého data se práce již nedaly
vložit;

•

e-learningové

nástroje

-

nejmodernější

e-learningové

nástroje

pak

vyučujícím umožňují vysvětlovat látku za pomocí animací, mediálních
prezentací a interaktivních osnov;
•
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Díky tomuto IT-systému, ke kterému je možné přistupovat kdekoliv z internetu, mají
studenti všechny potřebné informace ke studiu na jednom místě. Tento systém tedy
výrazně přispívá k usnadnění práce jak vyučujícím, tak studentům.
Materiálně-technické vybavení
Vysoká škola disponuje kvalitní počítačovou sítí s podporou WIFI. Počítačové
systémy jsou přístupné ve všech prostorách bez časového omezení v režimu 365
dnů v roce a 24 hodin denně.
V současné době probíhají změny v technickém zázemí školy, které se
bezprostředně dotýkají i studijních programů, resp. oborů připravovaných k
akreditaci. V souvislosti s předpokládaným nárůstem studentů a připravovaným
rozšířením akreditovaných oborů byla vedením školy schválena koncepce dalšího
rozvoje knihovny a studovny včetně materiálně-technického vybavení a rozšíření
studijních kapacit školy.
Vznikly nové prostory pro knihovnu, nové prostory pro studovnu (tichá a provozní)
s novou kapacitou více jak 50 stanic při zachování již tří samostatných studijních
prostor s počítačovým vybavením, 4 nové učebny pro semináře, do provozu byla
uvedena nová přednášková aula s kapacitou cca 500 míst s variantním dispozičním
řešením.
Zásadní přestavba se dotkla i studijního útvaru s cílem zajistit komplexní služby pro
studenty z jednoho místa (v lince) s koncentrací do jednoho obslužného prostoru.
Tyto práce byly ukončeny a nové prostory i technika již plně slouží studentům a
všem pracovníkům školy. V současné době má VŠTE k dispozici 7 počítačových
učeben, každá učebna má 15 až 20 pracovních stanic, což lze z pohledu uvažované
akreditace oborů považovat za dostačující.
4.2. Moduly k podnikatelským kompetencím na obou partnerských vysokých
školách – aktuální stav a perspektivy vývoje
Ostbayerische Technische Hochschule – Východobavorská technická
vysoká škola (OTH) Regensburg
V následující kapitole budou analyzovány studijní cíle a obsah výuky ekonomicky
zaměřených studijních oborů na OTH Regensburg s ohledem na zprostředkování
podnikatelských kompetencí. Těžištěm budou přednášky a semináře, v nichž se
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studenti explicitně zabývají problematikou zakládání podniku a inovacemi (viz
Příloha 1).
Analýza byla provedena na základě příruček k jednotlivým modulům, popř.
příslušných charakteristik modulů. Fundovaný průzkum výukou zprostředkovaných
podnikatelských schopností a dovedností musí zohledňovat nejen obsah výuky,
nýbrž i studijní a vyučovací metody a formy zkoušení.
Na základě tohoto zjištění jsme se pokusili vyvodit určité závěry o zprostředkování
schopností k podnikatelskému uvažování a jednání v návaznosti na cíle studia,
obsah výuky, vyučovací metody a formy zkoušení.
V prvním kroku bude objasněna struktura vyučovaných ekonomicky zaměřených
předmětů na OTH Regensburg. Poté následuje podrobný popis analyzovaných
přemětů a jimi zprostředkovaných kompetencí. Následně budou vybrané
kompetence blíže specifikovány.
Hlavní pozornost bude věnována daklarativnímu a procedurálnímu vědění, řešení
problémů a kritickému myšlení. V závěru budou nastíněny náměty ke
zprostředkování podnikatelských kompetencí v akademickém kontextu.
Struktura analyzovaných studijních oborů
Následující text nabízí přehled o struktuře ekonomicky zaměřených studijních oborů
na OTH Regensburg. Tyto studijní obory jsou i přemětem analýzy.
Řádná doba studia bakalářského oboru Ekonomika podniku (B. A.) je u denního
studia sedm semestrů (210 ECTS-Credits) a člení se do dvou úseků s jedním
povinným praktickým semestrem (20 týdnů odborné praxe v druhé části studia).
Zpravidla v pátém semestru si studenti volí svoji specializaci. Mohou si vybrat z
následujících možností: (1) Financování, (2) Mezinárodní management, (3)
Logistika, (4) Marketing, (5) Personální management, (6) Projektový management,
(7) Účetnictví a Controlling, (8) Daně a audit, (9) Technika a Management. V rámci
poslední zmíněné specializace jsou ve formě doplňkového studia nabízeny
semináře k podnikání a inovačnímu managementu.
Bakalářský studijní obor ekonomika podniku lze studovat i v kombinované formě.
Délka řádného studia v kombinované formě je deset semestrů (210 ECTS-Credits).
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Studium se člení do tří úseků, praxe musí být absolvována ve třetím úseku. Studenti
se mohou od sedmého semestru specializovat na (1) Marketing a komunikaci, (2)
Finance a controlling nebo (3) Mezinárodní management. Ve druhé části studia jsou
nabízeny přednášky a semináře k podnikání, jako např. hra dle podnikatelského
plánu.
Magisterské studium ekonomiky podniku trvá zpravidla tři semestry (M. A., 90
ECTS-Credits) a skládá se z jednoho všeobecného semestru a jednoho
specializovaného semestru a semestru, který je určen k vypracování diplomové
práce. Volba specializace na (1) Marketing a (2) FACT (Finance, Accounting,
Controlling a Taxation) probíhá již při přihlašování se na magisterské studium. V
rámci magisterkého studia je nabízen základní modul Entrepreneurship.
Řádná délka studia oboru Evropská ekonomika podniku (B. A., dva diplomy) činí u
denního studia osm semestrů (240 ECTS-Credits). Tato doba zahrnuje zahraniční
praxi v délce dvou semestrů. Studenti magisterského studia mohou volit z
následujících specializací: (1) mezinárodní finanční management, (2) mezinárodní
logistika, (3) mezinárodní marketing a (4) mezinárodní management lidských zdrojů.
Již ve druhém semestru je studentům nabízen předmět tvoření business-plánů. V
sedmém semestru probíhá výuka obchodního managementu a v osmém semestru
hra dle podnikatelského plánu (Business Game).
Magisterské studium Evropské ekonomiky podniku trvá zpravidla dva semestry (60
ECTS-Credits). Specializace probíhá v posledním semestru, studenti mají tyto
možnosti (1) Management a finance, (2) Management a logistika, (3) Management
a lidské zdroje nebo (4) Management a marketing. V rámci prvního semetru je
nabízena výuka Inovace a Entrepreneurship.
Veškeré bližší informace ke zmíněným studijním oborům (organizace, struktura,
podmínky přijetí ke studiu a příručky k modulům) jsou zveřejněny na internetových
stránkách

OTH

Regensburg,

Regensburg
2017,

(viz

URL:

Ostbayerische

Technische

Hochschule

https://www.oth-regensburg.de/fakultaeten/

betriebswirtschaft/studiengaenge.html).
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Analyzované studijní obory a zprostředkované kompetence
V rámci ekonomicky zaměřených studijních oborů je nabízena výuka, která se
zaměřuje na problematiku zakládání podniku (Entrepreneurship) a inovace (viz
Tabulka 14).
Tabulka 14: Výuka na OTH Regensburg s tematikou zakládání podniku (Entrepreneurship)

Předmět
Business Game (hra na bázi fiktivní firmy)

Studijní obor
Ekonomika podniku Bc. A.
Evropská ekonomika podniku Bc.

Podnikový management

Ekonomika podniku Bc.

Business Management (mezinárodní
management podniku)

Evropská ekonomika podniku Bc.

Technika, podnikání a management

Ekonomika podniku Bc.

Psaní businessplánu

Evropská ekonomika podniku Bc.

Zakládání podniku

Ekonomika podniku Mgr.

Inovace a zakládání podniku

Evropská ekonomika podniku Mgr.

Zakládání podniku – založení – růst – další
vedení: perspektivy pro teorii a praxi

povinně volitelný předmět oboru
Ekonomika podniku Bc.
povinně volitelný předmět oboru
Evropská ekonomika podniku Bc.

GROW prázdninová akademie (založení
podniku)

přístupné studentům všech oborů

Založení podniku, živnosti I

přístupné studentům všech oborů

Založení podniku, živnosti II

přístupné studentům všech oborů

Podnikatelské myšlení a jednání

přístupné studentům všech oborů

Výuka Založení firmy I, Založení firmy II a Podnikatelské myšlení a jednání jsou
součástí osvědčení Inženýr jako podnikatel.
V dalším kroku budou podrobně popsány vybrané aspekty analyzovaných předmětů
(viz Příloha 1). Zvláštní zřetel bude věnován prázdninové akademii GROW, jejímž
chrakteristickým rysem byla velice široká cílová skupina.
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Hra dle podnikatelského plánu je počítačově podporovaná plánovitá hra (Business
Game) ve virtuálním podniku v podmínkách hospodářské soutěže. Cílem je
zprostředkování schopnosti analýzy a rozhodování, prohloubení a rozšíření znalostí
z oblasti zakládání podniku a řízení podniku, aplikace účetnictví, strategické
myšlení, analýza problémů a adekvátní řešení problémů, zjištění faktorů úspěšnosti
podniku, provádění výpočtů a vyhodnocování

výsledků,

kritická analýza

komplexních souvislostí v ekonomice podniku, sestavování businessplánů,
schopnost týmové práce a řešení konfliktních situací. Dosažení cíle je v závěru
ověřováno klauzurní zkouškou.
K používaným didaktickým metodám v oboru Management podniku patří zejména
přednášky a diskuze. Cílem je získání znalostí o podstatných jevech normativního,
strategického a operativního managementu, controllingu a metod řízení podniku.
Předmětem výuky jsou též tvůrčí řešení organizačních problémů, schopnost
argumentace a diskuze a vytváření povědomí, citu a pochopení pro lidské potřeby
jak při řízení podniku, tak i při vedení zaměstnanců. Dosažení dílů je v závěru studia
ověřováno písemnou závěrečnou zkouškou (klausurou).
Předmět

Zakládání

podniku

(Entrepreneurship)

je

realizován

zejména

prostřednictím přednášek, případovými studiemi a cvičeními. Cílem je například
vypracování a evaluace podnikatelského záměru, managerství startupů při
zohlednění

specifických

vlastností

raných

podnikatelských

fází,

věcná

argumentace, schopnost diskuze a kritického myšlení. Ověřování výsledků probíhá
pomocí písemné závěrečné zkoušky na konci semestru.
Seminář Inovace a zakládání podniku je velice proaktivní a je zakončen písemnou
zkouškou. Ke kvalifikačním cílům patří mj. schopnost vypracovat konkrétní
podnikatelský záměr, hledat řešení pro konkrétní problém, správně analyzovat
inovační myšlenky, plánovat procesy, činit rozhodnutí a schopnost argumentace.
Projektový seminář Tvorba podnikatelského plánu se skládá z individuálních
projektů, skupinových cvičení a prezentací studentů. K cílům patří například dobré
znalosti marketingových koncepcí, efektivní využívání možností marketingu, tvorba
efektivních marketingových programů a podpora schopnosti týmové práce,
prezentačních a diskuzních dovedností. Dosažení cíle je zdokumentováno
závěrečnou seminární prací.
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Předmět Technika, podnikání a management je vyučován formou seminářů s
případovými studiemi, skupinové práce a prezentací studentů. Cílem předmětu je
schopnost samostatného vytvoření businessplánů, získání znalostí o potřebě
plánování výroby, znalosti o možnostech financování tehnologicky zaměřených
start-upů a nadto též schopnost týmové práce, prezentační a argumentační
schopnosti, schopnost konstruktivního řešení problémů a ochota nést riziko.
Kontrola dosažení cílů probíhá na konci semestru pomocí písemné závěrečné
zkoušky.
Pro GROW-prázdninovou akademii, která se koná dvakrát ročně během
zkouškového období, je typická velice široká cílová skupina. Kurzů GROWprázdninové akademie se mohou zúčastnit nejen aktuálně imatrikulovaní studenti a
absoventi OTH Regensburg, nýbrž též studenti a absolventi Univerzity Regensburg,
zaměstnanci vysoké školy i externí zájemci o problematiku založení podniku. Jelikož
nejsou stanoveny žádné podmínky pro účast na akademii, tvoří její účastníci velice
heterogenní skupinu s rozdílnou úrovní vstupních znalostí a zkušeností. Hlavním
ěžištěm pětidenní akademie je zprostředkování vědomostí k problematice založení
podniku a OSVČ a z oblasti ekonomiky podniku (viz obrázek 10).vním těžištěm
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GROW – Prázdninová akademie
na OTH Regensburg

Příkladová zpráva zakladatele

Podnikatelská hra

Workshop Odbyt

Podnikatelský záměr a
osobnost zakladatele,
Strategie založení
firmy a obchodní
model, Businessplán,
Financování založení
podniku

Účetnictví a
roční závěrka pro
startupy,
živnostenská
ochranná práva

Průzkum trhu,
Marketing pro
startupy,
Prodej a odbyt

Daňové a pracovní
právo pro začínající
podnikatele a
podnikatelky, Právo a
insolvence, Mediační
a vyjednávací technika

Obrázek 10: Náplň GROW-prázdninové akademie na OTH Regensburg
(březen 2017)
Program se skládá z přednášek k různým odborným tématům (například
zakladatelská strategie a obchodní model, daňové právo pro začínající podnikatele,
mediace a techniky vyjednávání, marketing pro startupy). Přednášejícími jsou
jednak docenti z OTH Regensburg, ale též experti z praxe. Po dobu čtyř dnů jsou
každé odpoledne uspořádány besedy se zakladateli, kde dochází k výměně
zkušeností, počítačová simulace založení podniku a workshop k problematice
Odbyt. K cílům prázdninové akademie GROW patří jednak zprostředkování
relevantních odborných vědomostí z oboru ekonomika podniku a jednak podpora
sociálních kompetencí (zejména pomocí skupinové či týmové práce v rámci
simulace založení podniku) a vyvolání zájmu o založení podniku a stabilizace těchto
sklonů. Na základě poznatků aktuálního výzkumu zájmu, které pod pojmem zájem
rozumí určitý specifický vztah mezi určitou osobou a určitým předmětem, lze vyvolat
zájem o určitou problematiku pouze na základě zabývání se určitým tématem, v
našem případě Entrepreneurship (viz Člověk-objekt-teorie zájmu, Krapp, 2014,
Schiefele, 2009). Zájem studentů tedy vzniká prostřednictvím bezprostředního
zabývání se určitým předmětem. Pro vznik nového zájmu o určitou specificku oblast
(např. o založení podniku) je nutný nejprve prvotní kontakt, aby byla vyvolána
zvědavost a zvídavost. Odborné přednášky docentů a externích přednášejících,
workshopy a semináře, dny zakladatelů podniku, setkání a konference, internetové
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prezentace, reklamní opatření a individuální poradenství v rámci prázdninové
akademie GROW mohou sehrát tuto roli prvotního kontaktu a vyvolání zájmu o
problematiku založení podniku. Dalšími aktivitami tento zájem může být stabilizován
(výukou, poradenstvím, navazováním kontaktů, výměnou zkušeností). Je nutné
vytvořit povědomí o tom, že podnikatelské myšlení a jednání je ve společnosti
žádoucí a realizovatelné (Krapp, 2014).
GROW-prázdninová akademie využívá metody přednášek s mnoha praktickými
příklady a aktuálními tématy. Aktivita studentů je podporována skupinovou a
týmovou prací, při počítačových simulacích a rolových hrách. Výuka obsahuje též
e-learningové prvky. Dosažené cíle (zejména odborné znalosti a vědomosti) jsou
zjišťovány v rámci závěrečné písemné zkoušky, zaměřené předně na ověření těchto
znalostí a vědomostí (včetně např. dovedností jako schopnosti řešení problémů a
kritického myšlení), které by jinak, skrze pouze obecně formulované zkušební
otázky, nebylo možné plnohodnotně prověřit.
Odborné znalosti, schopnosti a dovednosti, které podporují vznik zájmu o podnikání,
nejsou zprostředkovávány pouze ve výuce ekonomicky zaměřených oborů, nýbrž
též v oborech technických a sociálních věd (například projektový management,
komunikační kompetence a schopnost týmové práce). V rámci tohoto příspěvku
nelze detailně analyzovat všechny tyto obory. Z tohoto důvodu – jak již bylo zmíněno
– budou analyzovány pouze předměty, které bezprostředně souvisí s problematikou
založení podniku. V tabulce 15 jsou všechny podporované kompetence znovu
shrnuty (viz též Příloha 1).
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Tabulka 15: Podporované podnikatelské kompetence v ekonomicky zaměřených
studijních oborech na OTH Regensburg
Podnikatelské kompetence
•
•

Kognitivní a metakognitivní
kompetence

Motivační kompetence
Volní kompetence

Sociální kompetence

Afektivní kompetence a osobní
postoje

•

Deklaratorní a procedurální vědomosti
Kritické myšlení a interpretační
schopnosti
Analýza a schopnost řešit problémy

•
•
•
•

Strategické myšlení
Sebereflexe
Schopnost samostatné práce
Kreativita

•

Schopnost identifikovat příležitosti

•

Sebevědomí v oblasti inovací a
založení podniku

•

Schopnost plánovat a činit rozhodnutí

•

Zodpovědnost, sociální vedení podniku

•
•

Kritika a sebekritika
Kompetence vést podnik

•

Prezentační kompetence

•
•

Kalkulovaná ochota nést riziko
Tolerance, emoční stabilita

Pojmem kompetence se v této práci rozumí „veškeré kognitivní schopnosti a
dovednosti, které jsou nutné ke zvládání a řešení problémů, jakož s tím spojené
motivační, volní a sociální vlastnosti a schopnosti“ (Weinert, 2001, str. 27). V dalším
kroku budou některé vybrané kompetence podrobně charakterizovány.
Deklarativní a procedurální vědomosti a jejich role při řešení problémů
V studijních oborech, jejichž cíle a obsahy byly v této monografii zkoumány, bylo
zprostředkováváno jak deklarativní, tak procedurální vědění týkající se problematiky
založení a dalšího vedení podniku. Bez pro tuto oblast specifických vědomostí nelze
úspěšně založit podnik, byť by byly splněny všechny ostatní motivační a volní
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předpoklady. Bez patřičných odborných vědomostí nelze racionálně přistupovat k
řešení problémů. Proto se v následujícím budeme věnovat definici vědomostí.
Kognitivní psychologie označuje pojmem „vědění“ nejen znalosti určitého člověka
(vědět co?), nýbrž také jeho dovednosti (vědět jak?) (Renkl, 2009, str. 738).
Rozlišujeme mezi deklarativním a procedurálním věděním (viz. Anderson, 1982,
1987; Renkl, 2009). Deklarativní vědění označuje statické vědění o určitých
specifických faktech a konceptech (srov. Hawelka, 2003), např. vědomosti o
podstatných prvcích normativního, strategického a operativního managementu,
znalost faktorů úspěšnosti, znalost možností financování technologicky založených
startupů apod. Pojmem procedurální vědění rozumíme schopnost jednat (viz
Hawelka, 2003), například provádění výpočtů při sestavování podnikatelského
plánu nebo vymýšlení podnikatelského záměru. Předpokladem pro získání
procedurálního

vědění

je

vědění

deklarativní.

„Prostřednictvím

různých

mechanismů (kompozicí a proceduralizací) je toto vědění s přibývajícími
kompetencemi kompilováno a později jemným doladěním (tuningem) přeměněno
na lépe a pohotověji použitelné procedurální vědění“ (Hawelka, 2003, str. 21).
Podrobný popis nabytí procedurálního vědění najdeme mj. v modelu ACT (Adaptive
Control of Thought) od Andersona (1987).
Vědění tedy není přímo učeno, nýbrž učícímí se individuálně konstruováno. K tomu
dochází cestou intenzivního zabývání se odbornými specifickými úkoly v
odpovídajícím kontextu. Vědění nelze studentům bezprostředně předat, neboť se
nejedná o pasivní recipienty.
Za účelem podpory studentů v individuálním řešení úkolů je mj. třeba, aby vyučující
adekvátně přizpůsobovali obsah a rozsah látky studijním cílům a zdrojům, jež jsou
studentům dostupné, stanovovali transparentně výslovné cíle a vlastní očekávání a
v rámci vyučování využívali názorných modelů.
Vědění je pro analýzu a řešení problémů zásadní. S ohledem na význam vědění
pro postupy řešení problémů rozlišují De Jong a Ferguson-Hessler (1996) čtyři typy
vědění (viz Obrázek 11).
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Obrázek 11: Čtyři typy vědění (types of knowledge) dle De Jonga a FergusonHesslera (1996)
Situačním věděním se rozumí (1) znalosti v typických situacích z dané oblasti. To
umožňuje vybavit si určité situace a problémy a propojit je s určitými vědomostmi
uloženými v paměti (Hawelka, 2003, str. 22). Touto cestou dochází k plynulé
(re)konstrukci problému, což umožňuje hledání a nalézání řešení. Pomocí
situačního vědění z oblasti podnikové ekonomiky lze například snáze a rychleji
rozpoznat krizi a nutnost odpovídajících sanačních opatření. Dalším příkladem
může být včasná identifikace klesajícího zisku nebo identifikace vhodných
příležitostí k podnikání. Jako konceptuální vědění definují De Jong a FergusonHessler (1996) disponibilní faktické vědomosti v určitých oborech, například znalost
náležitostí businesplánu. Tím se pojem konceptuální vědění kryje s pojmem
deklarativní vědění (viz Anderson, 1982, 1987; Renkl, 2009). Procedurální vědění
(3) odpovídá dle klasifikace De Jonga a Ferguson-Hesslera (1996) procedurálnímu
vědění dle Andersona (1982, 1987). Strategickým věděním (4) se rozumí
metakognitivní strategie, pomocí které řešitel problému organizuje a interpretuje
dostupné informace a plánuje řešení (Hawelka, 2003, str. 22). Jako příklad lze uvést
schopnost odvozování přesných sanačních strategií v podniku anebo rozpoznání
nutnosti nových investic.
De Jong a Ferguson-Hessler (1996) kromě toho rozlišují pět charakteristik vědění,
které se týkají všech druhů vědomostí.
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(1) Získané vědomosti lze členit na kvalitativně rozdílné úrovně. Autoři rozlišují dva
hierarchické stupně, kterých mohou studenti v zásadě dosáhnout: povrchní a
hluboké vědění. Povrchní vědění si osvojujeme učením se zpaměti a přistupujeme
k němu téměř nekriticky (viz Hawelka, 2003). Oproti tomu hluboké vědění je
elaborované a kriticky promyšlené.
(2) Struktura vědomostí popisuje, jak jsou jednotlivé vědomosti složeny, popř.
uspořádány a jaké jsou mezi nimi vazby. Pomocí schémat, popř. skriptů se pokouší
objasnit různé způsoby, jakými jsou vědomosti strukturovány. Informace jsou při
jejich ukládání kódovány do kategorií. Aktuální empirické výzkumy však naznačují,
že jednoduché hierarchické struktury popř. sémantické sítě, které nesou znaky
jednotlivých kategorií, nestačí k objasnění komplexního vědění a proces zpracování
vědomostí (viz Klusendick, 2007). Z tohoto důvodu platí domněnka, že za schémata
a skripty jsou zodpovědné i pro kódování a reprezentaci uložených informací.
„Schémata popř. skripty neobsahují žádné dílčí informace, nýbrž významné
jednotky, které obsahují vědomosti o situacích, konceptech, faktech, událostech a
postupech“ (Hawelka, 2003, str. 22). Schémata se přitom vztahují na konkrétní
objekty a skripty na události (kódování konkrétních objektů probíhá ve schématech
a událostí ve skriptech). Tato strukturalizace informací je důležitá pro dlouhodobé
ukládání informací a rychlé vyvolání uložených vědomostí z paměti. „Pomocí
kódování typických znaků popř. preferovaných postupů je možné doplňovat
chybějící informace nebo falešné informace korigovat a tím vjemy získávájí nám
srozumitelný význam. Tyto skutečnosti ale současně neuronálně vysvětlují klamání
smyslů.“ (Klusendick, 2007, str. 112). Oproti vědění, které je stukturováno do
schémat a skriptů nejsou izolovaná fakta rozčleněna do relevantních či
smysluplných kontextů.
(3) Stupeň automatizace vědění hraje při řešení problémů význačnou roli. Výzkumy
dokazují, že lidé s elaborovanými zkušenostmi v určité oblasti řeší specifické
problémy automaticky a podvědomě. To s sebou nese velikou výhodu:
automatizované jednání nevyžaduje vědomou kontrolu, což šetří kapacitu paměti
(viz Hawelka, 2003). Pokud se při řešení problémů používá neautomatizované
jednání, je pamět zaneprázděna tím, že musí vědomě zvažovat jednotlivé kroky a
vybírat vhodná řešení.
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(4) Modalitou vědění se rozumí verbální (analytické) a vizuální (analogové)
reprezentace (viz Hawelka, 2003). Obrazné informace jsou ukládány jako vizuální
kód a fungují jako analogové obrazy reality. Abstraktní pojmy jsou oproti tomu
ukládány verbálně do sémantických sítí, konkrétní pojmy lze ukládat do paměti v
obou kódech (Hawelka, 2003, str. 23). V oborech, v nichž jsou rozhodující
prostorové představy (např. stereometrie), převládají vizuální reprezentace pro
procesy řešení problémů.
(5) Stupeň zevšeobecnění popisuje rozlišení mezi všeobecným a specifickým
věděním. V závislosti na druhu konkrétního problému lze k jeho řešení využít
buďvšeobecné nebo vysoce specializované strategie.
Na obrázku 12 jsou shrnuty znaky vědění dle De Jonga a Ferguson-Hesslera
(1996).

Obrázek 12: Pět znaků vědění dle De Jonga a Ferguson-Hesslera (1996)
Na základě této kategorizace vědomostí dle druhů a znaků, lze požadované vědění
adekvátně popsat: jedná se o „hluboce elaborované a vysoce abstrahované vědění
[…], které je dle požadavků konkrétní domény odpovídajícím způsobem pomocí
schémat dobře strukturované“ (Hawelka, 2003, str. 23). Vědění je opakovaným
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používáním při různých problémech popř. v různých situacích automatizováno. Pro
kompetentní jednání však nejsou nutné pouze akademické vědomosti, nýbrž též
implicitní a neformální vědomosti (praktické znalosti).
S ohledem na uvedené lze rozlišovat tři skupiny či druhy schopností, které
významně ovlivňují pracovní výkon (viz Hawelka, 2003):
(1) organizační schopnosti: schopnost zvládat různé úkoly;
(2) management druhých: vysoké sociální schopnosti například ve vztahu ke
kolegům a spolupracovníkům;
(3) management sebe sama: schopnost vlastního managementu, motivace,
sebereflexe, timemanagement, kontrola emocí.
Kritické myšlení, popř. ověření a interpretační schopnosti
Kritické myšlení, popř. ověření a interpretační schopnosti jsou výslovně
stanovenými kvalifikačními cíly v následujících předmětech: rolová hra dle
podnikatelského plánu (Business Game), management podniku, Entrepreneurship,
inovace, mezinárodní řízení podniku, založení podniku v GROW-prázdninové
akademii, technika a podnikání. V dalším proto bude o uvedeném pojmu podrobněji
pojednáno.
Kritické ověřování patří mezi kognitivní strategie učení, jejichž funkce spočívá v
přímém příjmu informací, jejich zpracování a ukládání (viz Wild & Schiefele, 1994).
V kognitivní psychologii, založené na modelech zpracování informací při procesu
učení (například Weinstein & Mayer, 1986), jsou strategie učení definovány jako
způsob chování a zkušenosti, které student využívá při nabývání vědomostí (viz
Weinstein, Acee & Jung, 2011; Weinstein & Mayer, 1986; Wild, 2005). Základem
této teorie je směr kognitivní psychologie, který se zabývá seberegulací (autonomií)
učení. Obrázek 13 graficky znázorňuje různé strategie učení.
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Obrázek 13: Přehledná klasifikace strategií učení (Wild, 2005, str. 194)
Kognitivní strategie se ve většině teorií člení do tří skupin – organizace, opakování
a elaborace. Většina studií zabývajících se kognitivními strategiemi učení dává do
protikladu opakování a elaborování. Smyslem opakovacích strategií je zapamatovat
si určitý obsah, aniž by bylo třeba mu rozumět, například definice, části textu, apod.
(viz Weinstein a kol., 2011; Wild, 2005; Wild & Schiefele, 1994). Pasivní
memorování nepředpokládá komplexní zpracování informací. Z tohoto důvodu
používání opakovacích strategíí zpravidla nevede k hlubokému vědění. V
akademickém kontextu je však zpravidla důležitější pochopení látky nežli samotná
reprodukce faktů. To předpokládá integraci nových informací do již existujících
schémat v dlouhodobé paměti (Justus, 2017). Pro tyto úkoly jsou jednoznačně
efektivnější elaborační strategie, jelikož předpokládají hlubší pochopení látky a
vytvoření mnoha nových struktur v paměti, četných souvislostí s jinými informacemi
a věcnými vztahy. Kritické ověřování informací je součástí komplexní formy
elaboračních strategií. Je kognitivně náročné a vyžaduje komplexnější uvažování,
což ve svém důsledku vede k hlubšímu pochopení látky a vytvoření mnoha nových
paměťových struktur, jelikož je třeba rozpoznat četné souvislosti s jinými obsahy či
událostmi a je třeba jim porozumět.
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Tyto paměťové struktury mohou být kdykoli později vyvolány jak při řešení
jednoduchých úloh, tak pro komplexnějsí úkoly, např. při diskuzi, srovnávání či
řešení problémů (viz Weinstein a kol., 2011). Z hlediska kognitivní psychologie je
důležitá jak elaborace, tak i opakování, jelikož obojí podporuje proces zpracování
informací (kódování, zpracování a ukládání). Univerzální strategie učení, pomocí
které by bylo možno úspěšně zvládnout všechy úkoly neexistuje (viz Artelt, 2000;
Schellings, 2011; Weinstein a kol, 2011; Wild, 2000, 2005). Při řešení úloh, které
vyžadují hlubší pochopení dané látky, převládají elaborativní strategie nad
strategiemi opakovacími (viz Dent & Koenka, 2016; Garcia & Pintrich, 1994).
Vnitřní motivace a odpovídající studijní návyky (work ethic, viz Corno, 2011) jsou
nutnými předpoklady pro využívání elaboračních strategíí (viz Yang & Chou, 2008).
Proto má podpora motivace a elaboračních strategií v rámci vysokoškolského studia
obzvláště velký význam: jsou-li studenti ve svém oboru vnitřně motivováni a patří-li
k jejich studijním návykům o látce kriticky přemýšlet, porovnávat z různých
perspektiv, budou na svých budoucích pracovištích pravděpodobně postupovat
stejným způsobem.
Strategické uvažování a myšlení
K základním složkám strategického myšlení patří mimo jiné cílené jednání a
schopnost jednat efektivně. Stanovení cíle (goal-setting) a jeho dosažení (goalstriving) zde mají důležitou roli pro regulaci chování (viz Gollwitzer & Wieber, 2010).
Výsledky psychologických výzkumů v oblasti motivace či vůle ukazují, že samotné
silné zaměření na cíl k dosažení cíle často nestačí (intention-behaviour gap, viz
Blunt & Pychyl, 2005; Gollwitzer & Wieber, 2010). První výzvou na cestě k cíli je
iniciace jednání, popř. zahájení jednání (viz Gollwitzer & Wieber, 2010). Jako
druhou výzvu uvádí Gollwitzer a Wieber (2010) realizaci cíle. Výsledky aktuálních
výzkumů procesů dosahování cíle naznačují, že za neúspěch v této fázi je zpravidla
zodpovědné nedostatečné zabezpečení vlastních cílů před interními (např. únava)
a externími (např. odvedení pozornosti) rušivými faktory (viz Gollwitzer & Wieber,
2010).
Na tomto základě je třeba konstatovat, že zaměření se na cíl negarantuje zahájení
jednání (viz Spector & Kim, 2014). V procesu regulace jednání hrají stanovené cíle
centrální roli. Jednání tedy lze chápat jako prostředek k dosažení cíle. K
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doporučeným metodicko-didaktickým intervencím, které mohou podpořit úspěšnou
iniciaci jednání a realizaci jednání, patří například stanovení dílčích cílů, úprava
obsahu nebo vytvoření odpovídajících rituálů (viz Gollwitzer & Wieber, 2010).
Schopnost plánovat a činit rozhodnutí
Pojmem schopnost plánovat a rozhodovat se rozumí schopnost v konkrétní situaci
vědomě a cíleně jednat. Schopnost rozhodovat tvoří důležitý prvek sebekontroly.
Tato volní kontrolní strategie primárně má za cíl ukončení úvah a pružné vyvolání
jistého rozhodnutí. To znemožňuje vést nekonečně dlouhé procesy rozhodování,
které neumožňují plynulou a rychlou iniciaci jednání (viz Kuhl & Fuhrmann, 1998).
Tímto způsobem je naopak zahájení rychlého jednání zaručeno. Jednání vede k
realizaci cíle (viz Kuhl, 2001).
Schopnost plánovat a činit rozhodnutí tvoří podstatnou součást koncepce
podnikatelských kompetencí. Plynulé rozhodování a plánování úloh patří ke
každodenním činnostem podnikatele a jsou důležitým kritériem efektivního
projektového managementu.
Poznatky a závěry k problematice zprostředkování podnikatelských kompetencí
Analýza modulů k podnikatelským kompetencím u ekonomicky zaměřených
studijních oborů na OTH Regensburg odhalila velikou rozmanitost sledovaných
kvalifikací. Kromě obsáhlých vědomostí vztahujících se k problematice zakládání
podniku jsou podporovány a rozvíjeny též metodické a sociální kompetence a
kompetence osobní. Zprostředkování odborných vědomostí i ostatních schopností
a dovedností, které mají důležitou roli v podnikatelském uvažování a jednání jsou
na OTH Regensburg realizovány prostřednictvím různých forem, zejména
prostřednictím přednášek, seminářů, projektů a her. Je důležité zmínit, že s
ohledem na efektivitu popř. účinnost zprostředkování kompetencí nezávisle na
studijním oboru jednoznačně převádají formy, v nichž jsou studenti aktivní nad
pasivní formou přednášek. Kritické myšlení, schopnost analýzy, řešení problémů,
argumentační schopnosti a schopnost týmové práce jsou kompetence, které nelze
rozvíjet formou přednášek ani je zkoušet prostřednictvím multiple-choice-testu. K
tomuto účelu jsou vhodné jiné formy, jako problémově orientovaná výuka nebo
modely situačního učení (například Cognitive Apprenticeship; Collins, Brown &
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Newman, 1989 nebo Cognitive Flexibility, Spiro & Jehng, 1990). Pojmem špatně
definovaná doména se zde rozumí oblast, ve které typické problémy nejsou zcela
jasně definovány a ani nejsou k dispozici exaktní kritéria úspěšnosti či jednozančné
způsoby řešení (Hawelka, 2003, str. 20; viz též Gruber & Mandl, 1996).
Do jaké míry se skutečně podařilo dosáhnout a naplnit vytčený studijní cíl a zda
používané

vyučovací

a

zkušební

metody

dostatečně

odpovídají

zprostředkovávaným kompetencím (kompetenčně zaměřené koncepty výuky a
studia a formy zkoušek), lze zkoumat pomocí různých kvalitativních opatření,
například specifickými kvalitativními či kvantitativními evaluacemi výuky (analýzy
účinku a akceptance). Pro kódování a vyhodnocení kvalitativních evaluačních dat
existují strukturované postupy a návody, například metoda Teaching Analysis Poll
TAP (viz Hawelka, 2017). Pokud jde o sebedůvěru, vlastní přesvědčení začínajícího
podnikatele o svých schopnostech a možnostech, ochoty a schopnosti nést riziko,
nejistotu, (konkrétní kvalifikační cíl předmětu technika, podnikání a management)
nebyl dosud proveden dostatečně fundovaný průzkum jejich efektivity v rámci
tradičních forem výuky. Aktuální výsledky psychologických studií poukazují na
skutečnost,

že

změny

těchto

faktorů

(kompetencí)

jsou

možné

pouze

prostřednictvím vysoce spocifických tréninkových programů, popř. na základě
cílených strategíí výuky, např. pomocí cíleného vyžadování feedbacku (viz Dresel
& Ziegler, 2006) a tolerancí chyb.
Cílem OTH Regensburg není pouze podpora a rozšíření akademického vzdělání
motivujícího a uschopňujícího absolventy k zakládání podniku, nýbrž též zvýšení
trvalého zájmu o samostatnou výdělečnou činnost. Tohoto cíle se snaží dosáhnout
prostřednictvím pravidelně se konajících podpůrných aktivit (mj. individuální
poradenství v start-upovém centru vysoké školy, pořádáním soutěží pro začínající
podnikatele, udílením cen zakladatelům podniků, přednáškami, Dny začínajících
podnikatelů na vysoké škole). Vzhledem k dlouhodobému vývoji zájmu o
problematiku Entrepreneurship je toto téma pevnou součástí výuky na OTH
Regensburg. Ve výuce je kromě nutných odborných vědomostí, dovedností,
znalostí a schopností věnována pozornost úloze a významu podnikatele ve
společnosti.
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Vysoká škola technická a ekonomická
Analýza podnikatelských kompetencí v doporučeném studijním plánu (SP)
Ekonomika a management
V roce 2016 Vysoká škola technická a ekonomická úspěšně reakreditovala studijní
program Ekonomika a management, ve kterém došlo k zásadní transformaci
předmětů, které vycházejí z funkcí výrobních podniků, definovaných profesorem M.
Synkem a reagují na pojetí nové ekonomiky s jejím důrazem na globální
racionalizační inovace. Ve spolupráci s akademickými pracovníky byly předměty
doporučeného studijního plánu analyzovány za účelem nalezení podnikatelských
kompetencí.
Analýza předmětů
Povinné předměty
Povinné předměty musí absolvovat všichni studenti studijního programu Ekonomika
a management bez ohledu na volbu specializace ve druhém semestru. Počet
kreditů, které musí studenti za povinné předměty získat, je 167 kreditů.
1. ročník studia
Do následující analýzy podnikatelských kompetencí nebyly zahrnuty předměty
Metodika odborné práce, Matematika a Statistika.
Řízení profesní kariéry
Cílem předmětu je seznámení s praktickými možnostmi systematického přístupu k
plánování a řízení vlastní osobní kariéry. Absolvováním předmětu studenti získají
znalosti a dovednosti, které jsou potřebné v rámci přípravy ještě před samotným
vstupem na trh práce. Studenti na základě sebereflexe jsou schopni určit základní
klíčové informace, které jsou potřebné pro tvorbu jejich strategie osobnostního a
profesního rozvoje a jejich plánů profesní kariéry, které tvoří předpoklad pro jejich
úspěšné uplatnění na trhu práce. V rámci výuky studenti vypracují dokumenty, které
jsou potřebné k ucházení se o pracovní místo (strukturovaný životopis, motivační
dopis). Naučí se, jakým způsobem se orientovat na trhu práce, jak se připravit na
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pracovní pohovor a jak postupovat při samotném pracovním pohovoru nebo
assessment centru.
Podnikatelské kompetence:
•

selfmanagement - osobní plánování a organizování z hlediska profesního
života;

•

selfmarketing – schopnost osobního prezentování se v kontextu úspěšného
uplatnění na trhu práce a profesní sféře;

•

schopnost sebereflexe – schopnost osobní sebeanalýzy, schopnost
objektivně vyhodnocovat své možnosti, rozhodnutí a kompetence.

Nauka o podniku
Obsahem předmětu je naučit studenty definovat podnik, umět charakterizovat
základní podnikové funkce a procesy, znát a rozumět zákonitostem vývoje podniku,
jeho financování, majetkové a kapitálové struktuře, provádění výpočtů, způsobu
dosažení hospodářského výsledku.
Podnikatelské kompetence:
•

deklarativní a procedurální znalosti v oblasti podnikání a podniku;

•

kritické myšlení a schopnost interpretovat své názory;

•

komunikační schopnosti, schopnost argumentace.

Podnikové řízení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy podnikového řízení. Studenti
získají znalosti o charakteru a náplni managerských funkcí, postavení a profilu
managera, stylech managerské práce, podnikových organizačních strukturách a
principech jejich projekce, seznámeni budou s principy vedení lidských zdrojů.
Studenti pochopí význam komunikačních a kontrolních podnikových systémů,
způsobů rozhodování na jednotlivých řídících úrovních. Úspěšný absolvent umí
popsat a definovat charakter a náplň managerských funkcí, postavení a profil
managera, styly managerské práce, podnikové organizační struktury a principy
jejich projekce a zásady vedení lidských zdrojů, umí vysvětlit význam podnikového
řízení a jednotlivých managerských funkcí, managerských stylů řízení, podnikových
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systémů a zásady řízení lidských zdrojů, umí vydefinovat základní formy motivace
a stimulace zaměstnanců v zaměstnanecké praxi.

Podnikatelské kompetence:
•

teoretické znalosti základů podnikového řízení;

•

schopnost definovat podnik jako organizační systém;

•

teoretické vědomosti a praktické osvojení základních manažerských funkcí;

•

schopnost analýzy okolních vlivů;

•

teoretické znalosti z oblasti organizace a struktury řízení;

•

praktické dovednosti v oblasti motivace a stimulace zaměstnanců;

•

komunikační schopnosti;

•

znalost a praktická dovednost základních kontrolních mechanismů v
podniku;

•

schopnost kritického myšlení, sebereflexe a etické jednání.

Ekonomická teorie
Předmět Ekonomická teorie se zaměřuje na hlavní teoretické koncepce
mikroekonomie a makroekonomie (podniková ekonomika a národní ekonomika). V
oblasti mikroekonomie jde o rozbor problémů týkajících se racionálního chování
mikroekonomického subjektu v tržním prostředí, v oblasti makroekonomie (národní
ekonomiky) jde o analýzu základních ekonomických veličin a pojmů z oblasti
národní ekonomiky.
Podnikatelské kompetence:
•

schopnost provádět analýzu poptávky a nabídky;

•

schopnost analyzovat nákladovou náročnost výrobního procesu;

•

objasnění pružnosti nabídky a poptávky;

•

schopnost

zpracovat

mikroekonomickou

analýzu

prostřednictvím

produkčních a nákladových křivek;
•

schopnost realizace cenotvorby v nedokonalé konkurenci;

•

schopnost rozhodovat o ceně;

•

schopnost diskuze arozhodování o výši mezd;

•

schopnost odvodit poptávku po výrobních faktorech;

•

schopnost řešit problémy v případě tržního selhání.
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Základy podnikového práva
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a prameny podnikového
práva a z nich vyplývajícím postavením a právním jednání podnikatele, se zvláštním
zřetelem na formy podnikání a smluvní právo. Studenti se seznámí se základy práva
obchodních korporací, soutěžním právem, způsoby řešení sporů mezi podnikateli,
specifiky podnikání na internetu i odpovědností podnikatelů. Absolvent předmětu
ovládá základní pojmy podnikového práva a je schopen koncipovat obchodní
smlouvy a dokáže se zorientovat v činnosti obchodních společností a družstev.
Podnikatelské kompetence:
•

teoretické vědomosti z oblasti podnikového práva a souvisejících ostatních
právních odvětví;

•

schopnost analýzy a řešení konkrétních právních problémů v oblasti
podnikání, aplikace práva při zpracování a realizaci podnikatelského záměru;

•

schopnost komunikace a diskuze (argumentační schopnost);

•

schopnost kritického myšlení;

•

schopnost pracovat samostatně i v týmu;

•

schopnost interpretace práva.

Odborné znalosti:
•

znalost příslušných právních předpisů;

•

znalost provázanosti vnitrostátní legislativy s legislativou EU a mezinárodním
právem;

•

znalost převedení teoretických myšlenek do praxe;

•

aplikace dosažených vědomostí v praxi;

•

schopnost vytvořit vlastní právní výstupy hmotného i procesního charakteru;

•

zpracování a konkretizace podnikatelských záměrů v závislosti na zvolené
formě podnikání nebo společného podnikání;

•

aplikace právních argumentů a právních interpretací v obchodních jednáních
a v jednáních se státními institucemi;

•
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Cizí jazyk 1
Cílem předmětu je sjednocení vstupní úrovně jazykových znalostí studentů
minimálně na úroveň A2 + až B1 dle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu Cizí jazyk 1 bude student schopen
rozumět frázím a běžné slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho
bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a své rodině, o nakupování,
jídlu, pití, bydlení, místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých jasných
zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní
předvídatelné

informace

v

každodenních

materiálech,

např.

inzerátech,

prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým osobním
dopisům. Umí napsat krátký osobní dopis.
Podnikatelské kompetence:
•

aktivní znalost cizího jazyka.

Shrnutí
V 1. semestru studia jsou předměty zaměřeny spíše na obecné kompetence
podnikání a osobní kompetence, jsou v něm však také obsaženy integrující
předměty jako jsou Nauka o podniku a Podnikové řízení. Nauka o podniku je
zaměřena na teoretické znalosti v oblasti podnikových funkcí a procesů, financování
podniku, porozumění majetkové struktuře atd. V předmětu Podnikové řízení
studenti získají základní znalosti o manažerském jednání a chování, manažerských
funkcích z různých oblastí managementu. Jedná se o rozvoj všeobecných
teoretických znalostí důležitých pro oblast ekonomiky a managementu. U studentů
jsou rozvíjeny odborné kompetence z oblastí managementu, ekonomie, podnikové
ekonomiky a práva. Ve všech předmětech je kladen důraz také na rozvoj osobních
kompetencí, které jsou zásadní pro osobnost podnikatele, jako je schopnost
argumentace, kritického myšlení, schopnost individuální práce a práce v týmu,
schopnost diskuze a sebereflexe. Dále je v průběhu studia samozřejmě kladen
důraz na způsobilost v cizím jazyce, která je nezbytnou součástí schopností se
vzrůstající tendencí globalizace.
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Nákup a řízení zásob
Obsahem předmětu je studenty seznámit s pojetím a funkcemi podnikového nákupu
a zásobování. Naučit je řídit zásoby v podmínkách jistoty i nejistoty, tzn. umět
aplikovat zásobovací modely, znát metody a techniky moderního řízení zásob.
Podnikatelské kompetence:
•

deklarativní a procedurální znalosti a vědomosti z oblasti nákupního procesu
v podniku a z oblasti řízení zásob;

•

schopnost analýzy a řešení problémů (výběr dodavatele, výběr optimální
strategie doplňování skladu, výběr optimálního modelu řízení zásob);

•

strategické myšlení (plánování, cílevědomé jednání, efektivní prosazování
názorů);

•

numerická způsobilost (znalost postupů a vzorců pro výpočty v oblasti
nákupního procesu);

•

schopnost nést riziko;

•

schopnost komunikace a diskuse (argumentační schopnost);

•

schopnost samostatně pracovat a řešit problémy z oblasti nákupu a řízení
zásob;

•

schopnost týmové práce a spolupráce (skupinové řešení úkolů v rámci
seminářů);

•

schopnost interpretace zjištěných výsledků (výpočty z oblasti optimální
velikosti dodávky, ABC analýzy, scoring dodavatele).

Personální management
Předmět se zaměří na základní oblasti personální práce, plánování a řízení lidských
zdrojů, přípravu a hodnocení zaměstnanců, efektivní způsob získávání a výběru
vhodných uchazečů a zájemců o zaměstnání. Dále na cílenou motivaci k
očekávanému pracovnímu výkonu, delegování úkolů a pravomocí, podporu
mezilidských vztahů na pracovišti a péči o zaměstnance, tvorbu kompetenčních
modelů (osobní, interpersonální a podnikatelský), orientaci v různých typech
osobností (sociální kompetence), funkci personálního managera, resp. vedoucího
personálního útvaru na různých stupních managementu podniku, využívání
moderních metod personální práce (leadership, koučink, mentoring) a aplikace
moderních trendů řízení lidských zdrojů do praxe.
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Podnikatelské kompetence:
•

schopnost vytvořit a použít optimální strategii řízení lidských zdrojů;

•

schopnost odhadu budoucích trendů a výhledů v oblasti personalistiky a
řízení lidských zdrojů;

•

znalost oborové terminologie v oblasti řízení lidských zdrojů v malých a
středních podnicích;

•

znalost hlavní činnosti personálních útvarů;

•

schopnost rozpoznat potřebu dalšího vzdělávání a schopnost tvorby
vzdělávacího a kariérního plánu profesní kvalifikace;

•

znalost základních úkolů personalisty;

•

personální kompetence;

•

schopnost motivace spolupracovníků k lepším pracovním výkonům;

•

schopnost týmové spolupráce (leadershipu , socializace, koučingu);

•

schopnost komunikace, argumentace a diskuse;

•

schopnost kritického myšlení, prosazení vlastního názoru, samostatně
pracovat a činit rozhodnutí;

•

schopnost převzít odpovědnost;

•

kreativita.

Řízení investic
Řízení investic (investiční rozhodování) má pro ekonomiku každého podniku veliký
význam. Cílem předmětu Řízení investic je poskytnout studentům znalosti o
jednotlivých fázích přípravy investičních projektů a řízení investic pohledem
podnikatelské jednotky. Důraz bude kladen na praktické příklady na konkrétních
podnikatelských jednotkách a jejich následné zhodnocení.
Podnikatelské kompetence:
•

deklarativní a procedurální vědomosti z oblasti financí;

•

schopnost přípravy a vyhodnocování finančních a investičních projektů
v podniku;

•

schopnost analyzovat a řešit problémy z oblasti řízení investičních projektů
v podniku;

•

schopnost vyhodnocovat efektivitu jednotlivých investičních projektů v
podniku;
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•

schopnost diskuze, argumentace a interpretace výsledků v oblasti finančního
managementu;

•

schopnost spolupráce s interními a externími auditory v oblasti řízení investic;

•

kritické myšlení a schopnost interpretovat své názory;

•

schopnost řešit problémy a konfliktní situace;

•

schopnost týmové práce;

•

schopnost řídit a vyhodnocovat rizikové situace v podniku.

Cizí jazyk II
Cílem předmětu Cizí jazyk II je rozšíření jazykové znalosti studenta na úroveň
odpovídající stupni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Po
úspěšném absolvování předmětu dokáže student porozumět hlavním myšlenkám v
rámci běžných témat, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase, atd.
Rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů, které se týkají
současných událostí. Dále rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často
používanou v každodenním životě (např. rodiny, koníčků, práce a cestování) nebo
které se vztahují k jeho budoucí práci. Kromě toho student umí psát krátké a
jednoduché osobní dopisy. Umí si poradit s určitými situacemi (např. těmi, které
mohou nastat při cestování do zahraničí) a dokáže odůvodnit a vysvětlit své názory
a plány, jakož i popsat své zážitky.
Podnikatelské kompetence:
•

jazyková způsobilost v cizím jazyce.

Shrnutí
Studenti oboru Ekonomika a management absolvují ve 2. semestru povinně
předměty, které slouží převážně k zajištění zdrojů podniku. Jedná se tedy o
teoretické znalosti, které pomohou budoucím podnikatelům zabezpečit chod celého
podniku. Studenti dále rozvíjejí své osobní kompetence z oblasti týmové a
individuální práce, komunikace, diskuse, argumentace a další. Tyto znalosti a
dovednosti studenti využívají a rozvíjejí v průběhu celého svého studia.
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1. ročník studia
Marketing
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy marketingu, vysvětlit jim
nejdůležitější marketingové pojmy (např. "4P" - produkt, cena, komunikační mix,
distribuce) a poskytnout jim přehled o marketingovém výzkumu, segmentaci trhu a
nákupním chování zákazníků. Absolvováním předmětu získá student komplexní
přehled a znalosti z oblasti marketingu. Úspěšný absolvent bude schopen prakticky
řešit základní marketingové problémy (dokáže určit základní segmentační kritéria
pro vybraný produkt (výrobek, či službu) a analyzovat nástroje marketingového mixu
(produkt, cena, komunikační mix, distribuce). Absolvent bude dále schopen
navrhnout celkový marketingový výzkum a správně připravit a vyhodnotit
dotazníkové šetření.
Podnikatelské kompetence:
•

znalosti z oblasti marketingu a marketingového výzkumu;

•

schopnost analyzovat marketingové mixy různých podnikatelských subjektů;

•

schopnost řešení základních marketingových problémů;

•

kritické myšlení;

•

schopnost navrhovat, zpracovávat a analyzovat marketingové výzkumy;

•

schopnost volby vhodných segmentů analýzy kupního chování zákazníků.

Výrobní proces
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s provozními, technickými a
organizačními přístupy ve výrobním procesu. Dále se zabývá terminologií a
metodologií vstupních a výstupních prvků výrobních procesů a samotným výrobním
procesem. Předmět osvětluje studentům manažerské znalosti potřebné při řešení
problémů, které souvisí se zaváděním logistických přístupů do výroby, s
problematikou operačního plánování ve vztahu k logistice výroby a navazujících
procesů a činností. Předmět poskytuje a integruje znalosti studentů nutné pro
využívání výrobního managementu v praxi.
Podnikatelské kompetence:
•

technické znalosti;

•

znalosti v oblasti managementu;
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•

schopnost tvorby plánu výroby na určité období;

•

zpracování kalkulací výrobních nákladů a stanovení prodejní ceny;

•

schopnost implementace logistických přístupů do výroby;

•

schopnost používat podnikatelské informační systémy a řídit výrobní
logistiku;

•

schopnost praktické aplikace logistických metod (např. Just-in-time a
Kanban).

CRM-systémy
Tento kurz se zabývá problematikou přístupů k zákazníkům, strategií vztahů se
zákazníky, nástroji pro řízení těchto vztahů, praktickou implementací a dalšími
oblastmi. Úspěšným absolvováním tohoto kurzu získá student znalosti pro vytváření
zákaznicky orientované organizace, bude schopen ekonomicky vyhodnocovat
profitabilitu zákazníků, orientovat se v podpůrných systémech pro CRM, určovat
strategii pro udržování a rozvíjení vztahů se zákazníky, budovat věrnost zákazníků,
stejně tak jako využívat moderních trendů a možností (sociální sítě, péče o
zákaznickou přízeň).
Podnikatelské kompetence:
•

prohloubení obecných znalostí z oblasti managementu, marketingu a
informačních technologií a jejich aplikace při vytváření zákaznicky orientované
organizace;

•

schopnost vyhodnocovat profitabilitu zákazníků, tj. hodnotu zákazníků;

•

schopnost navrhnout strategie vedoucí k rozvíjení a zlepšení vztahů se
zákazníky (prohloubení zákaznické loajality);

•

schopnost kreativně zapracovat nabyté znalosti a vědomosti do vlastního
projektu, následně tento projekt prezentovat a obhájit (kompetence v podobě
schopnosti týmové práce a prezentačních a argumentačních schopností).

Finanční účetnictví
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními účetními metodami a
postupy. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student rozumět
vymezení aktiv a pasiv, bude schopen rozlišit náklady a výnosy, bude chápat princip
podvojného účetnictví a souvztažnosti, dovede sestavit rozvahu a výkaz zisku a
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ztrát. Student rovněž bude umět definovat základní pojmy a vyřešit základní účetní
případy.
Podnikatelské kompetence:
•

deklarativní a procedurální vědomosti z oblasti finančního účetnictví;

•

schopnost samostatné práce;

•

schopnost třídění a přípravy dokumentace pro účtování případů;

•

schopnost administrace došlých i vydaných faktur;

•

schopnost zpracování finančních a účetních výkazů;

•

schopnost komunikace se státními úřady.

Finance podniku 1
V tomto předmětu se student naučí pracovat s výstupními daty z controllingu a činit
na jejich základě rozhodnutí. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude
student rozumět finančním vztahům v podniku a dovede analyzovat majetkovou,
kapitálovou a personální strukturu podniku.
Podnikatelské kompetence:
•

znalosti a porozumění financování podniku (investice, dividendy, výplata
podílů ze zisku);

•

porozumění možnostem, podmínkám a omezením osvojených teorií,
konceptů a metod předmětu v praxi;

•

schopnost interpretace výsledků;

•

použití základních vědeckých postupů při řešení praktických problémů
podnikových financí, jako např. v souvislosti s hodnotou peněz, způsoby
měření rizika, rozpoznání souvislostí daní a finančního trhu, užití
analytických postupů operativního a strategického managementu;

•

schopnost týmové práce a vedení diskuze;

•

schopnost samostatně a odpovědně se rozhodovat (popř. i jen na základě
neúplných informací).

Cizí jazyk III
Cílem tohoto předmětu je rozšíření a prohloubení dovedností a znalostí cizího
jazyka z úrovně B1 na B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí
jazyky. Předně jde o osvojení si všeobecné slovní zásoby a posílení schopnosti
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porozumění poslechu, čtení i konverzace. Po úspěšném absolvování předmětu
student rozumí televizním zprávám a programům, jakož i článkům v novinách a
časopisech, které se týkají aktuálních témat. Student je tak rovněž schopen číst a
porozumět jednoduchým literárním dílům.
Kromě toho je student schopen se plynule a spontánně vyjadřovat, vést rozhovory
a účastnit se diskuzí o tématech, která jsou mu známá, a vysvětlovat své vlastní
názory. Rovněž umí ke známým tématům napsat dopisy, e-maily, zprávy a slohy.
Podnikatelské kompetence:
•

znalosti cizího jazyka.

1. ročník studia
Obchodní činnost
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o obchodním podnikání, jeho
významu, činnostech a vývojových tendencích a vytvořit teoretické předpoklady pro
studium aplikovaných navazujících předmětů. Student se seznámí se základními
poznatky z oblasti obchodních činností na národním a mezinárodním trhu,
kooperačních tendencí a udržitelného rozvoje v obchodním podnikání. Student
bude seznámen s problematikou obchodování se zahraničím a problematikou Fair
Trade a fairtradových produktů. Po úspěšném absolvování předmětu bude schopen
analyzovat vývojové a globalizační tendence v obchodě, jejich vliv na spotřebitele i
obchodní podniky.
Podnikatelské kompetence:
•

základní znalosti o obchodním podnikání a souvisejících činnostech;

•

schopnost porozumět problematice obchodování se zahraničím;

•

schopnost analyzovat vývojové a globalizační tendence v obchodě.

Řízení inovací
Cílem předmětu Řízení inovací je naučit studenty racionálně, inovativně a kriticky
uvažovat a osvojit si nezbytné široké spektrum managerských dovedností. K
nejdůležitějším

inovačním

cílům

patří

mj.

zvyšování

efektivity

a

konkurenceschopnosti podniku. V tomto předmětu si student mj. prohloubí
mezioborové znalosti tak, aby po absolvování tohoto předmětu na jejich základě
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dokázal s vyšší mírou spolehlivosti predikovat změny, celistvě posoudit rizika a volit
vhodná řešení.
Podnikatelské kompetence:
•

znalosti v Change Managementu;

•

schopnost analýzy kritických faktorů úspěchu (CSF);

•

schopnost najít slabiny v reportovaných veličinách;

•

samostatnost a odpovědnost při formulování manažerského rozhodnutí;

•

schopnost vypořádat se s negativními postoji ke změnám v organizaci a
schopnost motivovat ke změnám;

•

schopnost odhalit konkurenční výhody;

•

pochopení pojmu Risk Apetite a schopnost snižovat rizika;

•

znalosti v oboru řízení inovací;

•

schopnost prosadit rizikový projekt v organizaci;

•

pochopení stage protokolu;

•

schopnost hledat příležitosti pro zajištění inovačních aktivit;

•

znalost evropských dotačních programů pro podporu inovací.

Administrativa podniku
Cílem tohoto předmětu je naučit studenty realizovat administrativní činnosti v
podniku. Studenti získají přehled o teoriích, odpovídajících konceptech a metodách,
používaných v podnikání.
Podnikatelské kompetence:
•

komunikační schopnosti, schopnost diskuze, schopnost argumentace

•

schopnost samostatně pracovat a řešit problémy;

•

schopnost týmové práce a spolupráce (skupinové řešení úkolů v rámci
seminářů);

•

deklarativní a procedurální znalosti z oblasti administrativní činnosti podniku;

•

schopnost analýzy a řešení problémů;

•

strategické myšlení (plánování, cílevědomé jednání, efektivní prosazování
názorů);

•

znalost a využívání technologií;

•

kreativita.
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Podnikové informační systémy
Výběr vhodného informačního systému v jednotlivých oblastech podniku patří v
dnešní době k nejdůležitějším rozhodnutím. Prvním krokem je provedení analýzy
situace daného podniku. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti
o daných informačních systémech (ukládání a uchovávání dat).
Podnikatelské kompetence:
•

znalost rozšířených informačních systémů;

•

schopnost navrhnout další využití dat získaných pomocí informačních
systémů.

Cizí jazyk IV
Cílem předmětu je upevnění znalostí úrovně B1+ a usnadnění plynulého přechodu
na úroveň B2 v oblasti všeobecné slovní zásoby na úrovni deskriptoru Společného
evropského referenčního rámce. Po úspěšném absolvování předmětu student
rozumí delším promluvám a přednáškám, televizním pořadům, filmům, textům a
článkům. Dokáže se účastnit rozhovoru, spontánně se vyjadřovat, obhajovat vlastní
názory a dokáže přednést předem připravenou přednášku na téma ze svého oboru.
Nadto ovládá gramatiku v relativně vysoké míře a je schopen sám opravit většinu
svých chyb.
Podnikatelské kompetence:
•

znalosti cizího jazyka.

Shrnutí
Předměty třetího a čtvrtého semestru studenty připravují na řízení podniku. Cílem
je mj. zprostředkovat znalosti z oblasti administrativy podniku, jednání a vztahy se
zákazníky, marketing a marketingové nástroje, účetnictví a finance podniku.
Současná společnost se stala tzv. znalostní společností, přičemž vývoj již není
lineární, nýbrž skokový. Okolí podniku se mění, konkurence je nepředvídatelná a je
stále těžší si pro podnik vybudovat konkurenceschopnou pozici na trhu. Do popředí
se dostávají legitimní požadavky na znalosti spolupracovníků, neboť vlastnictví
know-how se stává jedním z faktorů úspěchu, nabývá na důležitosti a je často
významější, než vlastnictví hmotných zdrojů podniku.
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2. ročník studia
Strategický management
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy strategického managementu, se
složkami strategického řízení firem, s procesem formulace, výběru a implementace
strategie a s vybranými metodami pro hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí
podniku. Absolvent předmětu disponuje základními znalostmi strategického řízení
podnikatelské sféry ovlivněné vědeckotechnickým a společensko-ekonomickým
pokrokem a turbulentním vývojem prostředí ve 21. století. Umí samostatně provést
charakteristiku podniku včetně zhodnocení efektivnosti výsledků hospodaření s
využitím interních a externích strategických metod.
Podnikatelské kompetence:
•

znalost paradigmatu strategického managementu;

•

procedurální teoretické znalosti v oblasti strategického řízení podniků;

•

praktické a implementační dovednosti při projekci strategického plánovacího
cyklu;

•

schopnost implementace interních a externích strategických analýz;

•

deklarativní znalost nástrojů strategického řízní podniků;

•

schopnost strategického myšlení a rozhodování;

•

schopnost monitoringu a evaluace podnikového prostředí;

•

schopnost krizového řízení, sebereflexe a etického jednání.

Controlling
Controlling je součástí systému řízení podniku. Mezi jeho hlavní úkoly patří v první
řadě plánování, řízení a kontrola všech oblastí podnikání. Kromě toho přispívá
controlling k tomu, aby byla přijímána správná opatření. Student po dokončení
předmětu dokáže vymezit pojem controlling a určit jeho úlohu při řízení podniku,
připravit data pro managerské rozhodování ve všech základních procesech, jež se
v podniku vyskytují. Především se jedná o marketingové a obchodní, výrobní,
finanční, personální a inovačně výzkumné procesy.
Podnikatelské kompetence:
•

široké znalosti předmětu controlling týkající se řízení činností v podniku
zaměřených

na

dosažení

podnikatelských

záměrů

strategického

a
127

Vývoj a případová studie ke zprostředkování kompetencí

operativního charakteru prostřednictvím aplikací controllingových funkcí a
nástrojů;
•

porozumění možnostem, podmínkám a omezením osvojených teorií,
konceptů a metod controllingu v praxi;

•

schopnost interpretace finančních výstupů controllingových aktivit;

•

použití základních výzkumných postupů v rozsahu potřebném pro řešení
praktických problémů v podnikovém controllingu jako např. controlling kvality,
finanční controlling, personální controlling, benchmarking, nákladový
controlling, aj.;

•

schopnost týmové práce, schopnost vést diskuzi, schopnost nést
odpovědnost za předkládané controlingové výsledky, schopnost nacházet
řešení při odstraňování negativních odchylek;

•

samostatně a odpovědně se rozhodovat na základě částečně známých
souvislostí rámcového controllingového problému;

•

plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků za existence
předvídatelného rizika a neurčitosti;

•

schopnost uvážit etický rozměr controllingového problému;

•

srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborné a laické veřejnosti vlastní
názory;

•

samostatně získávat další znalosti a dovednosti pramenící z vlastní praktické
zkušenosti;

•

schopnost respektovat odlišný názor a schopnost přiznat chybu.

Případová studie – podnikatelský záměr
Předmět uvádí studenty do problematiky plánování a operativního řízení
podnikatelského záměru. Studenti získají přehled o širokém portfoliu aspektů
(výzkum, vývoj, inovace, duševní vlastnictví, komunikační schopnosti, kapitál,
zakládání a řízení společnosti, legislativa a daně, finanční ukazatele, marketing,
hodnocení rizik, etika, dotace, pracovněprávní vztahy, globální trhy atd.), které je
doporučováno brát při vytváření podnikatelského záměru v potaz. Získané poznatky
jsou obecně aplikovatelné jak pro vlastní podnikání, tak pro práci v managementu,
bankovnictví, investičních fondech a podobně. Z podstaty věci je jedním z klíčových
výstupů kurzu vlastní, realistický a především perspektivní podnikatelský záměr
(start –up), který je se studentem kontinuálně konzultován a oponován na
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seminářích.

Závěrem

semestru

jsou

individuální

podnikatelské

záměry

prezentovány, přičemž tyto jsou hodnoceny (zápočet) nejen z hlediska věcného, ale
též co do formy prezentace.
Podnikatelské kompetence:
•

deklarativní a procedurální znalosti struktury podnikatelského záměru a jeho
obsahové náplně;

•

schopnost projekce portfolia podniku;

•

schopnost vypracování situační analýzy;

•

znalost podnikových limitů a rizik v procesu rozhodování;

•

schopnost

zpracovat

finanční

analýzu

včetně

finančního

krytí

podnikatelského záměru;
•

znalost souvisejících právních předpisů a legislativy souvisejících se
založením a řízením podniku;

•

schopnost orientovat se v rozlišných podmínkách státního, veřejného a
soukromého sektoru;

•

znalost zásad a metod tvorby podnikatelských záměrů;

•

prezentace a obhajoba podnikatelského záměru;

•

schopnost týmové práce, kritického myšlení a sebereflexe.

Cizí jazyk V
Cílem předmětu je v první řadě prohloubení jazykových znalostí na úroveň B2
Společného evropského referenčního rámce (SERR). Po úspěšném absolvování
tohoto předmětu je student schopen rozumět delším přednáškám, filmům,
novinovým článkům a literárním dílům a účastnit se (i spontánně) diskuzí. Při tom
využívá vedlejších vět a ovládá argumentační metody.
Podnikatelská kompetence:
•

znalost cizího jazyka.

Shrnutí
Předměty 5. semestru jsou předměty integrující, které spojují znalosti z předchozích
semestrů do jednoho funkčního celku. Strategický management propojí znalosti z
oblasti managementu, které uplatní každý vlastník či manažer firmy. Stejně tak
předmět Controlling, který je nezbytný k plánování potřeb všech zdrojů podniku a
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vyhodnocení přidané hodnoty jak pro zákazníka, tak pro samotného vlastníka
podniku. Předmět Případová studie – podnikatelský záměr pak slouží k tomu, aby
studenti zvládli aplikovat své dosavadní poznatky a alespoň částečně tak propojili
teorii s praxí.
3. ročník studia
Šestý semestr prověří veškeré znalosti, dovednosti a zkušenosti, které studenti v
průběhu studia získali. V bakalářské práci zúročí teoretické znalosti a v předmětu
odborná praxe, kdy jsou studenti umístěni v prestižních regionálních společnostech,
pak mohou aplikovat své teoretické znalosti a převést je do praxe. Mají zde také
zpětnou vazbu od svého mentora, který je jim vždy nápomocen s jakýmkoliv
problémem. Velice často si praxí student zajistí i své budoucí pracovní místo.
Povinně volitelné předměty
Součástí studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích
jsou také specializace, které si studenti volí ve 2. semestru studia na základě svých
preferencí. Ve studijním plánu mají studenti na výběr z několika specializací, které
je připraví na budoucí kariéru a obor, ve kterém by chtěli působit.
V následujícím textu budou specializace blíže charakterizovány.

Finance podniku
Specializace Finance podniku obsahuje dva povinně volitelné předměty, které musí
student splnit. Jedná se o předmět Finance podniku II, který navazuje na základový
předmět Finance podniku I. a předmět Finanční a kapitálové trhy. Oba tyto
předměty, společně s povinnými předměty Controlling a Finance podniku I., mají za
cíl vysvětlit jednu z významných sekundárních funkcí podniku – finance podniku. V
této specializaci student získá odborné kompetence v oblasti podnikových financí,
orientaci v kapitálové struktuře podniku, dokáže vysvětlit význam a umí využívat
instrumenty finančních a kapitálových trhů a tím pro podnik i kapitál dovede
získávat.
Finanční a kapitálové trhy
Cílem předmětu je vysvětlit význam finančních a kapitálových trhů pro podnik. Kurz
se zaměřuje na získávání kapitálu, jednotlivé instrumenty finančních a kapitálových
trhů. Student dále získá přehled o organizaci finančních a kapitálových trhů. Po
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úspěšném absolvování kurzu student rozumí fungování a organizaci finančních trhů
a měnové politiky na makroekonomické i mikroekonomické úrovni, vysvětlí funkci a
podstatu peněz, popíše mechanismus měnové, kurzové i fiskální politiky, ocení
finanční instrumenty a finanční deriváty. Porozumí fungování kapitálových trhů,
porozumí funkci kapitálových trhů v tržní ekonomice, vypočítá výnos, riziko a
likviditu různých investičních instrumentů, aplikuje základní metody, nástroje a
principy technické a psychologické analýzy na kapitálových trzích, popíše a srovná
vybrané světové burzovní trhy.
Podnikatelské kompetence:
•

široké znalosti a porozumění aktivitám, které se týkají poznatků teorie
portfolia, řízení rizik a jejich zajištění prostřednictvím derivátových kontraktů
a poznatků z oblasti získávání finančních zdrojů na kapitálových trzích;

•

porozumění možnostem, podmínkám a omezením osvojených teorií,
konceptů a metod předmětu Finančních a kapitálových trhů v praxi;

•

schopnost zdůvodnění finančních doporučení týkajících se kapitálových trhů;

•

použití základních výzkumných postupů v rozsahu potřebném pro řešení
praktických problémů v oblasti kapitálových trhů jako např. ohodnocování
akcií, finančních derivátů, dluhopisů, portfoliových investic, aj.;

•

schopnost týmové práce, schopnost vést diskuzi, schopnost

nést

odpovědnost,
•

samostatně a odpovědně rozhodovat za existenci rizika a nejistoty;

•

plánovat a řídit investiční aktivity;

•

schopnost uvážit společenský a etický rozměr investičního rozhodování;

•

srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní odborné názory;

•

samostatně získávat další odborné znalosti a dovednosti;

•

schopnost respektovat odlišný názor a schopnost přiznat chybu.

Finance podniku II
Student rozšiřuje základní znalosti procesů podnikových financí na úroveň
pochopení specializovanějších aktivit směřujících k usměrňování těchto dějů.
Absolvent předmětu dokáže plánovat aktivity tak, aby optimalizoval podnikové
procesy. Východiskem pro plánování je znalost finančních a kapitálových zdrojů
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podniku a metod hodnocení podniku tak, aby vše směřovalo k maximální shodě s
potřebami vlastníka a akcionáře.
Podnikatelské kompetence:
•

deklarativní a procedurální znalosti týkající se moderních principů a metod
finančního

řízení

a

manažerského

rozhodování

v krátkodobém a

dlouhodobém horizontu;
•

porozumění možnostem, podmínkám a omezením osvojených teorií,
konceptů a metod předmětu v praxi;

•

schopnost zdůvodnění kalkulovaných výsledků;

•

použití základních výzkumných postupů v rozsahu potřebném pro řešení
praktických problémů v podnikových financích jako např. analýza finančních
výkazů, krátkodobé a dlouhodobé finanční rozhodování, krátkodobé a
dlouhodobé finanční plánování, řízení aktiv a pasiv, praktické využití výstupů
finanční analýzy, oceňování aktiv a celých podniků;

•

samostatně a odpovědně rozhodovat z částečně známých informací na
základě rámcového zadání;

•

plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru;

•

schopnost uvážit etický a společenský rozměr manažerského rozhodnutí;

•

srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní
odborné názory;

•

schopnost prohlubovat odborné znalosti a dovednosti na základě praktických
zkušeností;

•

schopnost samostatného studia nových poznatků oboru.

Specializace Účetnictví
Specializace Účetnictví zahrnuje předměty Mzdové účetnictví, v němž si student
osvojí základní poznatky z oblasti účetních standardů a předpisů vztahujícím se k
pracovněprávním vztahům aFinanční účetnictví II, které navazuje na předmět
Finanční účetnictví I. Tento specializační předmět je zaměřen na tvorbu účetních
výkazů v podniku, jako jsou účetní závěrky, výkazy zisků a ztrát apod. Specializace
Účetnictví studentům poskytne potřebné odborné kompetence, aby se v budoucnu
uplatnili jako personalisté či finanční manažeři veřejných, soukromých nebo
finančních institucí.
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Mzdové účetnictví
Cílem je seznámit studenty se základními informacemi z oblasti pracovního práva,
důchodového a sociálního pojištění, zdravotního pojištění a zákona o dani z příjmů
fyzických osob. Absolvent předmětu ovládá teoretické poznatky z oblasti
pracovního práva, důchodového a sociálního pojištění, zdravotního pojištění a
zákona o dani z příjmů fyzických osob a umí tyto též prakticky aplikovat.
Podnikatelské kompetence:
•

orientovat se v aktuálním znění zákona o daních z příjmu – fyzické osoby;

•

orientovat se v aktuálních zněních zákonů o důchodovém a sociálním
pojištění;

•

orientovat se v aktuálních zněních zákonů o zdravotním pojištění;

•

umět prakticky aplikovat ustanovení zákona o daních z příjmu fyzických
osob;

•

umět prakticky aplikovat ustanovení zákonů v oblasti důchodového a
sociálního pojištění;

•

umět prakticky aplikovat ustanovení zákonů v oblasti zdravotního pojištění;

•

umět vyhodnotit, zda je možno v konkrétním případě poskytnout
pracovníkovi slevu na dani z příjmu;

•

umět vypočítat čistou mzdu pracovníka a odvody ze mzdy;

•

umět zpracovat mzdový list;

•

umět vypracovat dokumenty, které musí zaměstnavatel odevzdávat na
finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a do zdravotních
pojišťoven (např. přihlášky a odhlášky zaměstnanců, evidenč. listy
důchodového pojištění, vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,
potvrzení o zdanitelných příjmech atd.);

•

umět zpracovat roční zúčtování mzdy pracovníka;

•

orientovat se v pravidlech, která platí pro pojištění zaměstnavatele pro případ
pracovního úrazu či nemoci z povolání zaměstnance;

•

orientovat se v základních ustanoveních aktuálního zákoníku práce.

Finanční účetnictví II
Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou účetní závěrky (přípravné práce
před účetní uzávěrkou, účetní uzávěrka, sestavení účetních výkazů: rozvaha a
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výkaz zisku a ztrát). Studenti získají znalosti o daňové evidenci a speciálních
účetních případech (finanční majetek, zásoby vlastní výroby, zvířata, rozdělení
výsledku hospodaření dle jednotlivých kapitálových společností). Úspěšný
absolvent dokáže provést závěrečné operace před účetní uzávěrkou, uzavřít
veškeré účty před jejich převodem na konečný účet rozvážný a účet zisku a ztrát,
dále sestaví účetní výkazy a aplikuje znalosti v oblasti speciálních účetních případů.
Podnikatelské kompetence:
•

deklarativní a procedurální vědomosti z oblasti finančního účetnictví;

•

schopnost a předpoklady k samostatné práci;

•

schopnost zpracování dodavatelsko-odběratelských smluv;

•

schopnost účtování rutinních i netradičních účetních případů;

•

schopnost detailního sledování a analýzy výsledkových účtů;

•

schopnost přípravy a zpracování účetních reportů a analýz pro vedení
společnosti;

•

schopnost analyzovat a řešit problémy z oblasti financí a účetnictví v podniku;

•

schopnost spolupráce s interními a externími auditory v oblasti účetnictví.

Specializace Obchod
Specializace Obchod poskytne studentům odborné znalosti z oblasti managementu
a základních pojmů velkoobchodu, maloobchodu a internetového obchodování.
Dále je pozornost soustředěna na chování spotřebitele, marketingové techniky a
vlivy a na moderní trendy v obchodu, jakým je například Fair Trade, regionální
značky a společenská odpovědnost firem. Absolventi této specializace se uplatní
jako manažeři střední linie ve všech odvětvích obchodu, ve výrobních a logistických
odděleních firem nebo jako individuální podnikatelé.
Technologie vedení obchodu
Cílem předmětu je získání odborných znalostí a praktických dovedností v oblasti
prodeje, vedení prodejních rozhovorů a řízení prodejních týmů se zaměřením na
průmyslový prodej. Studentům budou objasněna specifika práce obchodních
zástupců a jejich řízení. Stěžejní částí kurzu je nácvik prodeje osobní formou,
prodeje po telefonu a vyjednávání prostřednictvím moderních technologií. Kurz
rovněž prohloubí znalosti v oblasti společenského styku, který do současných
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obchodních vztahů přináší prvek rozvoje obchodních možností a představuje
důležitou součást image prodejců. Studentům budou také poskytnuty informace o
organizaci prodeje, jeho řízení a kontrole.
Podnikatelské kompetence:
•

komunikační schopnosti;

•

dovednosti a znalosti z oblasti marketingu;

•

manažerské schopnosti;

•

schopnost vedení telefonického obchodního rozhovoru;

•

schopnost vyjednávat;

•

znalost prodejních technik, odbytových kanálů, nákupních strategií firem;

•

schopnost stanovit objem odbytu.

Obchodní podnikání
Cílem předmětu je osvojení základních principů a získání vědomostí o řízení
obchodních firem, rozvoj ekonomického myšlení v aplikaci na problematiku
obchodních operací. Po úspěšném absolvování předmětu má student základní
poznatky o řízení maloobchodní prodejny, umí vypočítat zájmovou oblast a kupní
potenciál obchodní jednotky, orientuje se v problematice obchodního sortimentu,
obchodně-provozních operacích a je schopen analyzovat základní oblasti řízení
maloobchodu. Student bude dále schopen aplikovat základní marketingové znalosti
v obchodní činnosti a analyzovat hlavní podnikatelská rizika v této oblasti.
Podnikatelské kompetence:
•

znalosti a dovednosti pro určování zájmové oblasti obchodních
jednotek;

•

znalosti z oblasti projektového řízení;

•

odborné znalosti z oblasti obchodního provozu;

•

schopnost vymezit a specifikovat činnosti v oblasti řízení obchodních
jednotek;

•

marketingové znalosti aplikované na obchodní podnikání;

•

schopnost řídit provoz obchodního podniku;

•

aplikace získaných dovedností z ostatních předmětů do oblasti
obchodního podnikání;
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•

využívání znalostí a kompetencí z oblasti CRM systémů a přístupu
k zákazníkům.

Specializace Řízení lidských zdrojů
Tato specializace je zaměřena především na měkké prvky podniku. Specializace
vychází z pojetí personální práce, která vidí lidský faktor jako jeden z
nejvýznamnějších zdrojů podniku. Specializace je složena ze dvou předmětů,
prvním je předmět Time management, který klade důraz na selfmanagement a z
předmětu Řízení lidských zdrojů, v němž student získá základní poznatky a znalost
moderních metod používaných v této oblasti. Absolventi jsou schopni věnovat se
komplexní personální práci, především analyzovat, klasifikovat a rozvíjet systémy a
metody v oblasti řízení lidských zdrojů, řešit problémy spojené s řízením a vedením
lidí a spoluvytvářet podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu organizace,
optimalizovat vhodnou organizační kulturu a pozitivní klima v organizaci.
Time Management
Cílem předmětu Time management je získání teoretických znalostí v oblasti self
managementu a time managementu a také dovednost aplikace vybraných metod v
praxi. Student je schopen efektivně řídit svůj čas, dokáže řešit zadané úkoly pomocí
rozpoznání priorit a delegování. Student chápe důležitost plánování, organizování
a řízení svého času. Rozumí zásadám efektivní komunikace a umí je využívat v
praxi.
Podnikatelské kompetence:
•

teoretické poznatky z oblasti time managementu;

•

teoretické poznatky z oblasti selfmanagementu;

•

dovednost aplikovat vybrané modely selfmanagementu a time managementu
vpraxi;

•

schopnost efektivní komunikace;

•

dovednost stanovení priorit;

•

dovednost delegování pracovních úkolů.
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Personální management
Předmět navazuje na základní znalosti v oblasti personálního managementu. V
souladu s novými poznatky v oblasti strategického řízení lidských zdrojů bude výuka
orientována na nové způsoby a metody personálního managementu. Po úspěšném
ukončení tohoto předmětu jsou studenti schopni vytvářet strategické plány osobního
rozvoje, včetně bilance svých potřeb a zdrojů. Osvojí si moderní způsoby řízení
pracovního výkonu, sestavování kariérních a adaptačních plánů, umí motivovat
zaměstnance, posilovat jejich spokojenost, identifikaci s cíli podniku, optimalizují
organizační strukturu a přijímají opatření pro další vzdělávání zaměstnanců.
Podnikatelské kompetence:
•

znalosti nových trendů v oblasti řízení lidských zdrojů a schopnost jejich
aplikace;

•

analýza stávajícího stavu lidských zdrojů;

•

dovednost implementace systému řízení lidských zdrojů v podniku;

•

znalost aspektů vytváření podmínek pro rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů;

•

znalosti z oblasti řešení krizových situací v oblasti lidských zdrojů;

•

schopnost optimalizace organizační struktury;

•

teoretické znalosti z oblasti náboru nových zaměstnanců, vytváření
pracovních míst a pracovních náplní.

Spezializace Cestovní ruch
Úkolem specializace je přiblížit studentům teoretické znalosti z oblasti cestovního
ruchu a rozvíjet jejich praktické dovednosti formou projektů a prakticky
orientovaných úloh. Studenti se taktéž seznámí s nekonvenčními službami a
moderními trendy, kterým je například gurmánský cestovní ruch. Absolventi se
mohou v budoucnu uplatnit na úrovni středního managementu v českých i
mezinárodních cestovních kancelářích a agenturách, hotelech, ale také ve státních
institucích a agenturách, jejichž předmětem činnosti je oblast cestovního ruchu.
Cestovní ruch
Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s cestovním ruchem jako
diverzifikovaným a komplexním odvětvím. Důraz je položen na osvojení pojmosloví
sektoru cestovního ruchu a představení systému dílčích složek utvářející systém
odvětví cestovního ruchu. Základem naplnění cíle je představení sektoru
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cestovního ruchu z pohledu ekonomiky, managementu, marketingu, politologie,
sociologie, geografie a environmentalistiky. Studentky a studenti jsou po
absolvování kurzu schopni posoudit význam dílčích aktivit spojených s cestovním
ruchem v podnikatelském prostředí a adekvátně rozhodovat s ohledem na
podnikatelský záměr v tomto sektoru.
Podnikatelské kompetence:
•

základní znalosti o hospodářských souvislostech cestovního ruchu a
ekonomického života;

•

znalosti systému a typologie cestovního ruchu;

•

rozvoj tvůrčích kompetencí při přípravě produktů cestovního ruchu;

•

aplikace pravidel destinačního managementu na řízení destinace cestovního
ruchu;

•

prohloubení

základních

ekonomických

znalostí

aplikovaných

do

destinačního managementu.
Podniky cestovního ruchu
Cílem kurzu je objasnit roli podniků, které se spolupodílí na vytváření produktu
cestovního ruchu. Student bude seznámen s produkty a řízením ubytovacích a
stravovacích podniků, cestovních kanceláří a agentur a podniků poskytujících
dopravní služby. Předmět dále poskytne komplexní pohled na produkty kulturních,
sportovně rekreačních, kongresových, lázeňských podniků a také produktů podniků
umožňujících realizaci cestovního ruchu. Během průběhu studia bude student také
seznámen se způsoby prodeje poskytovaných produktů a zásadami slušného
chování.
Podnikatelské kompetence:
•

znalosti o významu a roli podniků cestovního ruchu;

•

prohloubení základních ekonomických znalostí aplikovaných na sektor
cestovního ruchu;

•

nabytí základních znalostí o prodejních technikách, prodejních kanálech,
nákupních strategiích firem v cestovním ruchu;

•

seznámení se s produktovým portfoliem podniků a dalších subjektů v
oblasti cestovního ruchu;
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•

rozšíření marketingových znalostí aplikovaných na podnikání v cestovním
ruchu;

•

jednání se zákazníkem;

•

sociální kompetence.

Specializace Marketing
Specializace Marketing poskytuje studentům široké spektrum odborných znalostí z
teoretických oblastí marketingu. Konkrétně se jedná o marketingové strategie,
marketingové nástroje, výrobní, cenové, distribuční a komunikační politiky,
psychologie prodeje a osobního prodeje. Ve specializaci je taktéž kladen důraz na
mezinárodní marketing, který je zaměřen na kulturní a sociální rozdíly v globálním
měřítku. Absolventi specializace Marketing se stávají marketingovými specialisty a
mohou se uplatnit v celé řadě profesí v různých komerčních i nekomerčních
subjektech. Úspěšní absolventi mohou zastávat pozice marketingových odborníků
v celém spektru oborů na úrovni středního managementu, a to jak výrobní sféry, tak
dalších oblastí (např. veřejná správa, nadace, zdravotnictví, školství).
Marketingová komunikace
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření znalostí studentů z oblasti marketingu se
zaměřením na nástroje komunikačního mixu. V rámci kurzu se studenti seznámí s
komunikačním

mixem a

jeho

jednotlivými

nástroji,

historií

marketingové

komunikace, právní úpravou i současnými trendy v oblasti marketingové
komunikace a komunikačního mixu. Na základě tvorby projektu marketingové
komunikace fiktivního subjektu a prezentace výsledků projektu před skupinou
zdokonaluje student své teoretické, praktické, komunikační a prezentační
dovednosti.
Podnikatelské kompetence:
•

odborné znalosti z oblasti marketingové komunikace;

•

schopnost analyzovat komunikační mix a řešit případné problémy a
nedostatky;

•

schopnost navrhovat vhodná řešení v rámci komunikačního mixu;

•

schopnost volit vhodná média a komunikační nástroje pro vhodné cílové trhy;

•

schopnost týmové práce;

•

komunikační schopnosti;
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•

schopnost argumentovat a obhájit své názory;

•

kreativní a kritické myšlení.

Marketingové řízení
Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti marketingu. Cílem předmětu je podrobné
seznámení studentů s marketing-managementem a jeho úlohou v organizacích a
na mezinárodních trzích. Předmět studenty seznamuje se základy marketingového
řízení, analýzy konkurence firmy, řízení značek, produktového portfolia i celého
marketingového mixu na domácích i zahraničních trzích.
Podnikatelské kompetence: znalosti z oblasti marketingového řízení na domácích i
zahraničních trzích;
•

strategické myšlení a efektivní rozhodování v oblasti marketingového řízení;

•

schopnost kritického myšlení;

•

schopnost zpracování marketingové situační analýzy;

•

schopnost týmové práce, argumentace;

•

komunikační schopnosti, kolektivní diskuse;

•

schopnost interpretace a obhajoby vlastních názorů;

•

schopnost praktických aplikací a výpočtů marketingových proměnných a
parametrů;

•

schopnost aplikovat marketingové principy na zahraniční trhy;

•

schopnost vlastního rozhodování o standardizaci či adaptaci marketingového
mixu.

Závěr
V průběhu studia studenti získají celé spektrum převážně odborných kompetencí a
teoretických znalostí ve všech oblastech, které souvisejí s činností podniku, ať se
jedná o primární či sekundární činnosti. Metody výuky jsou koncipovány tak, aby
byly u studentů rozvíjeny osobní a měkké kompetence, jako jsou například
schopnost argumentace, schopnost kritického a kreativního myšlení, schopnost
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obhájit svůj vlastní názor a mnoho dalších. Nabyté dovednosti a znalosti studentů
jsou v průběhu celého studia testovány při ukončení předmětu. Ve většině předmětů
se jedná o testování teoretických odborných znalostí a zadání seminární práce na
témata související s předměty. Některé předměty (jedná se pak převážně o
předměty specializace Marketing, Obchod, Cestovní ruch a Řízení lidských zdrojů,
dále pak předmět Řízení změn a Řízení inovací, Strategický management a
Případová studie – podnikatelský záměr), jsou zaměřeny na praktická procvičování
a implementaci daných teoretických východisek. Všechny předměty v doporučeném
studijním plánu jsou však umístěny do prostředí již fungujících podniků a žádný se
nezabývá prvopočátky podnikání, jako jsou například možnosti financování
začínajících podniků v praktické rovině, risk management či dovednost vytvořit tzv.
business model, který se v současné době stává nepostradatelným nástrojem pro
odhad rizika při financování podniku.
4.3. Měření spokojenosti studentů ekonomicky zaměřených studijních oborů
4.3.1. Cíl a metody
Cílem dotazníku bylo zjistit a porovnat míru spokojenosti studentů dvou
vysokoškolských institucí (OTH Regensburg a VŠTE v Českých Budějovicích)
prostřednictvím

různých

aspektů

studia

včetně

materiálně

technického

zabezpečení, a to především ve vztahu k odborné profilaci studia. Dotazník byl
vytvořen oběma vysokými školami.
Dotazník obsahuje 25 otázek, přičemž otázka č. 2 měla ještě dvě podotázky. Otázky
v dotazníku zjišťovaly postoj studentů k různým aspektům studia a fungování školy
pomocí škály od jedné do pěti, přičemž čím menší hodnotu respondent označil, tím
vyšší je míra jeho spokojenosti v dané oblasti. Na dotazník odpovídali studenti na
dvou institucích, a to OTH Regensburg a VŠTE ČB. Úkolem zpracování je
vyhodnotit míru spokojenosti studentů a porovnat výsledky z obou dotazníků.
Sběr dat probíhal od ledna do března 2017 paralelně na OTH Regensburg a VŠTE
v Českých Budějovicích v elektronické formě (platforma Google-Disc). Relevantní
informace obdrželi studenti prostřednictvím e-mailu s odkazem na dotazník. Celkem
se pro tento dotazník podařilo získat odpovědi 353 studentů.
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61,2% účastníků datazníkového šetření bylo v době sběru dat studenty VŠTE v
Českých Budějovicích, 38,8% bylo studenty OTH Regensburg. Rozčlenění tohoto
náhodného vzorku dle pohlaví bylo následující: z 353 studentů bylo 258 žen (73,1%)
a 95 mužů (26,9%). Z hlediska rozdělení dle fakult byla většina respondentů
studenty oboru ekonomika podniku. Všichni respondenti byli studenty bakalářského
studia. 69,7% respondentů bylo studenty prvního nebo druhého semestru, 17,2%
třetího nebo čtvrtého semestru a 13,1% pátého nebo vyššího semestru.
Ke každé otázce uvedeme tabulku absolutních a relativních četností odpovědí pro
obě instituce, sloupcový graf absolutních četností odpovědí a výsečový graf
relativních četností odpovědí, a to vždy pro obě instituce, přičemž do zpracování
nebudeme zahrnovat respondenty, kteří na danou otázku neodpověděli. Z těchto
výstupů bude jednak patrné, které odpovědi respondenti označovali nejčastěji a dle
tvaru (šikmosti) sloupcového grafu bude vidět i to, zda studenti zaujímají spíše
souhlasný (spokojený) postoj nebo naopak nesouhlasný, popřípadě zda je jejich
mínění spíše neutrální. Dále uvedeme sloupcový graf relativních četností odpovědí
pro obě instituce najednou. Ten bude hlavním vizuálním nástrojem pro srovnání
výsledků mezi oběma institucemi. Tyto grafy doplníme ještě orientačními
aritmetickými průměry a směrodatnými odchylkami (s přesností na dvě desetinná
místa) jednotlivých odpovědí, které naznačí jakýsi střední názorový proud studentů
z obou institucí.
4.3.2. Výsledky
Otázka 1: Areál, popř. campus Vaší vysoké školy odpovídá Vašim potřebám Likertova-stupnice od 1 „zcela“ do 5 „vůbec“?
Z výsledků je patrné (viz Tabulka 16), že na OTH Regensburg se téměř 90%
dotázaných rozhodlo pro odpověď 1 nebo 2, což dokládá vysokou spokojenost s
campusem.
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Tabulka 16: Spokojenost s areálem vysoké školy (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - zcela

45

32,7%

55

25,5%

2

76

55,3%

78

36,1%

3

12

8,6%

56

25,9%

4

3

2,1%

23

10,6%

5 - vůbec

1

1,3%

4

1,9%

Celkem

137

100,0%

216

100,0%

Tento výsledek potvrzuje i průměrná hodnota odpovědí (viz Tabulka 17).
Tabulka 17: Spokojenost s areálem vysoké školy (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

1.82 (0.74)

VŠTE ČB

2.27 (1.02)

Studenti VŠTE České Budějovice volili ve zhruba 60% odpověď se stupněm 1 - 2.
Téměř 30% respondentů volilo odpověď 3, tedy spíše neutrální postoj.
To mělo za následek vyšší průměr, který je větší než 2. V případě VŠTE je tedy
spokojenost s campusem menší, což dokládá četnost odpovědí 4, která je vyšší než
10%. To svědčí o větší míře nespokojenosti. U vzorku z OTH Regensburg činí míra
nespokojenosti pouhé 2% (viz Obrázek 14).
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Četnost odpovědí v procentech

Spokojenost s areálem popř. campusem vysoké školy
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20,0%
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8,8%

10,0%

0,7% 1,9%

2,2%

0,0%
1

2

3

4

5

od 1: zcela spokojen(a) do 5: nejsem spokojen(a) vůbec
OTH - Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 14: Spokojenost s areálem vysoké školy (srovnání obou vysokých škol)

Souhrnně lze říci, že na obou vysokých školách však převládá spokojenost s
areálem (campusem) školy.
Otázka 2.1: S učebnami jste … - Likertova-stupnice od 1 „velmi spokojen(a)“ do 5
„velice nespokojen(a)“?
Výsledky ukazují, že jen malá část studentů na obou vysokých školách je velice
spokojena s učebnami. Většina studentů volila odpověď stupně 2, kterou nejčastěji
volili zejména studenti OTH Regensburg (viz Obrázek 15).

Četnost odpovědí v procentech

Spokojenost s učebnami
60,0%
56,2%
50,0%
40,0%
40,0%

33,5%

30,0%
20,0%

19,7%

16,8%
11,6%

6,6%

10,0%

12,1%
0,7% 2,8%

0,0%
1

2

3

4

od 1: velmi spokojen(a) do 5: velice nespokojen(a)
OTH Regensburg

Obrázek 15: Spokojenost s učebnami
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Na VŠTE ČB převládají odpovědi 2 a 3, proto je průměr na VŠTE ČB o něco vyšší
než v případě dotázaných studentů z OTH Regensburg (viz Tabulka 18).
Tabulka 18: Spokojenost s učebnami
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

1.18 (0.82)

VŠTE ČB

2.54 (0.95)

Též četnost odpovědi 4, která značí vysokou míru nespokojenosti, je v případě
VŠTE ČB ve srovnání s OTH Regensburg téměř dvakrát vyšší (viz Tabulka 18 a
Tabulka 19).
Tabulka 19: Spokojenost s učebnami (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – velmi spokojen(a)

23

16,8%

25

11,6%

2

77

56,2%

86

40,0%

3

27

19,7%

72

33,5%

4

9

6,6%

26

12,1%

5 – velice nespokojen)a)

1

0,7%

6

2,8%

Celkem

137

100%

215

100,0%

Situace je v tomto případě podobná jako u předchozí otázky, ale míra spokojenosti
je z oblasti odpovědí 1 - 2 posunuta směrem ke 2 - 3 (viz Obrázek 15 a Tabulka 18).
Otázka 2.2: S technickým vybavením vysoké školy jste: … - Likertova stupnice od
1 „velmi spokojen(a)“ do 5 „velmi nespokojen(a)“?
U této otázky je podíl účastníků, kteří zvolili odpověď 1 – 3, vyjádřili tedy průměrnou
až vyšší spokojenost na obou institucích, srovnatelný. U respondentů z VŠTE se
vyskytuje vyšší četnost odpovědi 4, což vyjadřuje spíše nespokojenost. (viz Tabulka
20).
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Tabulka 20: Spokojenost s technickým vybavením (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – velmi spokojen(a)

52

38,0%

29

13,4%

2

60

43,8%

88

40,7%

3

18

13,1%

62

28,7%

4

6

4,4%

30

13,9%

5 –velice nespokojen(a)

1

0,7%

7

3,2%

Celkem

137

100,0%

216

100,0%

Průměr a odchylky vykazují na obou institucích rozdílné hodnoty, zejména u
průměru je rozdíl signifikantní (viz Tabulka 21).
Tabulka 21: Spokojenost s technickým vybavením (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

1.86 (0.86)

VŠTE ČB

2.53 (0.99)

Ohledně relativní četnosti zjišťujeme u respondentů OTH Regensburg podstatně
vyšší podíl odpovědi 1 ve srovnání s četností odpovědi 3 (téměř trojnásobný),
zatímco u respondentů z VŠTE je poměr opačný. Četnost odpovědi 3 je více jak

Četnost odpovědí v procentech

dvakrát tak vysoká než četnost odpovědi 1 (viz Obrázek 16).

Spokojenost s technickým vybavením
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2

3
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Obrázek 16: Spokojenost s technickým vybavením (srovnání obou vysokých škol)
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Souhrnně lze říci, že v oblasti technické infrastruktury je míra spokojenosti na OTH
Regensburg vyšší než na VŠTE v Českých Budějovicích.
Otázka 3: Nabídka odborné literatury, odborných časopisů a dalších studijních
materiálů v knihovně je .... - Likertova-stupnice od 1 „vynikající“ do 5 „špatná“?
U této otázky nacházíme v postoji respondentů z obou institucí výraznější rozdíly.
U respondentů OTH Regensburg se v rozmezí odpovědí 1-3 (tedy od úplné
spokojenosti k průměru) nachází téměř 98% odpovědí, přičemž téměř 80%
odpovědí se pohybuje v oblasti 1-2, což ukazuje na vysokou spokojenost (viz
Obrázek 17).

Četnost odpověďí v procentech

Spokojenost s nabídkou knihovny
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37,2%
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od 1: vynikající do 5: špatná
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 17: Spokojenost s nabídkou knihovny (Srovnání obou vysokých škol)

U respondentů z VŠTE ČB činí podíl odpovědi 1 (naprostá spokojenost) 7,4%,
nejčastější byly odpovědi stupně 2 a 3.
Téměř 25% účastníků z VŠTE ČB se rozhodlo pro odpověď 4 a 5 a vyjádřili tak
značnou nespokojenost (viz též Tabulka 22).
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Tabulka 22: Spokojenost s nabídkou knihovny (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – vynikajícít

42

30,9%

16

7,4%

2

65

47,8%

66

30,7%

3

26

19,1%

80

37,2%

4

2

1,5%

27

12,6%

5 – špatná

1

0,7%

26

12,1%

Celkem

42

100,0%

215

100,0%

Též vypočtené průměry zdůrazňují relevantní rozdíly mezi dopověďmi respondentů
obou vysokých škol. Rozdíl průměrných hodnot je téměř jeden celý stupeň (viz
Tabulka 23).
Tabulka 23: Spokojenost s nabídkou knihovny (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

1.93 (0.79)

VŠTE ČB

2.91 (1.10)

U vzorku studentů z OTH Regensburg zaznamenáváme všeobecně vyšší míru
spokojenosti s nabídkou studijních materiálů v knihovně.
Otázka 4: Úřední hodiny studijního oddělení a otevírací doba knihovny,
počítačových učeben a dalších oddělení na Vaší vysoké škole jsou pro Vás.... Likertova-stupnice od 1 „optimální“ do 5 „nevyhovující“?
Podobně jako u otázky č. 3 se i zde v postoji studentů projevují větší rozdíly mezi
oběma vysokými školami (viz Obrázek 18).
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Spokojenost s administrativními službami
Četnost odpověďí v procentech

60,0%
47,8%

50,0%
40,0%
30,0%

27,1%

25,7%
21,3%

20,6%
20,0%

23,8%

16,4%
8,8%

7,0%

10,0%

1,5%
0,0%
1

2

3

4

5

od 1: optimální do 5: nevyhovující
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VŠTE ČB

Obrázek 18: Spokojenost s administrativními službami (srovnání obou vysokých škol)

Zatímco u účastníků z OTH Regensburg lze cca 69% odpovědí přiřadit ke stupni 1
a 2, činí podíl odpovědí účastníků z VŠTE ČB pohybujících se v tomto rozmezí
necelých 24%. To znamená, že většina respondentů VŠTE ČB volila odpověď 3 5. Odhlédneme-li od neutrální odpovědi 3, pak se více než 50% odpovědí nalézá v
hodnotách 4 - 5, tedy „spíše nevyhovující“ až „nevyhovující“ (viz Tabulka 24).
Tabulka 24: Spokojenost s administrativními službami (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – optimální

28

20,6%

15

7,0%

2

65

47,8%

35

16,4%

3

29

21,3%

55

25,7%

4

12

8,8%

58

27,1%

5 – nevyhovující

2

1,5%

51

23,8%

Celkem

136

100%

214

100,0%

Tento výsledek dokládá i aritmetický průměr, který je na VŠTE více než o jeden
stupeň vyšší (viz Tabulka 25). Zatímco na OTH Regensburg jsou úřední hodiny
spíše optimální, dotázaní na VŠTE ČB je hodnotí jako spíše nevyhovující.
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Tabulka 25: Spokojenost s administrativními službami (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.23 (0.93)

VŠTE ČB

3.44 (1.22)

Otázka 5: Studenti mají možnost dle potřeby využívat internet a studovnu i v době,
kdy neprobíhá výuka. - Likertova stupnice od 1 „zcela souhlasí“ do 5 „nesouhlasí
vůbec“.
U této otázky se postoj studentů obou vysokých škol shoduje (viz Obrázek 19).

Četnost odpovědí v procentech

Spokojenost s přístupem k internetu
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Obrázek 19: Spokojenost s přístupem k internetu (srovnání obou vysokých škol)

Více než 75% dotázaných volilo odpověď 1 - 2, což svědčí o vysoké míře
spokojenosti (viz Tabulka 26).
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Tabulka 26: Spokojenost s přístupem k internetu (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – zcela souhlasí

62

45,6%

93

43,1%

2

42

30,9%

71

32,9%

3

20

14,7%

40

18,5%

4

10

7,4%

10

4,6%

5 – nesouhlasí vůbec

2

1,5%

2

0,9%

Celkem

136

100,0%

216

100,0%

Odpovědi jsou u této otázky na obou vysokých školách téměř identické, průměr je
shodný (viz Tabulka 27).
Tabulka 27: Spokojenost s přístupem k internetu (průměr und směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

1.88 (1.01)

VŠTE ČB

1.88 (0.93)

Otázka 6: Přijímací řízení na Vaši vysokou školu pro Vás bylo … - Likertovastupnice od 1 „velmi náročné“ do 5 „velmi snadné“?
V otázce náročnosti přijímacího řízení jsou odpovědi vzorku dotázaných na obou
vysokých školách srovnatelné.

Četnost odpovědí v procentech

Náročnost přijímacího řízení
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Obrázek 20: Náročnost přijímacího řízení (srovnání obou vysokých škol)
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Jako velmi náročné nebo náročné (1 nebo 2) hodnotí přijímací řízení pouze jedno
procento respondentů. Studenti nejčastěji volili odpověď 4 a 5, přijímací řízení
hodnotí tedy jako spíše jednoduché (viz Tabulka 28).
Tabulka 28: Náročnost přijímacího řízení (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – velmi náročné

3

2,2%

5

2,3%

2

10

7,3%

5

2,3%

3

23

16,8%

45

20,9%

4

58

42,3%

53

24,7%

5 – velmi jednoduché

43

31,4%

107

49,8%

Celkem

137

100,0%

215

100,0%

Z rozdílu četností odpovědí ve srovnávacím diagramu (viz Obrázek 20) a průměrů
(viz Tabulka 29) je patrné, že u respondentů VŠTE ČB je graf četností vychýlen více
směrem doprava (četnost odpovědi 5, což představuje velmi snadné přijímací
řízení, je téměř 50% všech respondentů). Studenti VŠTE ČB hodnotí ve srovnání
se studenty OTH Regensburg přijímací řízení jako jednodušší.
Tabulka 29: Náročnost přijímacího řízení (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

3.93 (0.99)

VŠTE ČB

4.17 (0.99)

Otázka 7: Cíle a organizace studia jsou … - Likertova-stupnice od 1 „naprosto
jasné“ do 5 „spíše nejasné“?
V oblasti organizace studia se většina odpovědí respondentů OTH Regensburg
pohybuje v rozmezí odpovědí 1 - 3, tedy že organizace a cíl studia je většině
studentů jasný (viz Obrázek 21).
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Četnost odpovědí v procentech

Srozumitelnost cílů a průběhu studia
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Obrázek 21: Srozumitelnost cílů a průběhu studia (srovnání obou vysokých škol)

Studenti bavorské vysoké školy volili nejčastěji odpověď 2, relativní četnost je tedy
téměř 60%. Respondenti VŠTE ČB se nejčastěji rozhodovali pro odpověď 2 - 4, tedy
střední oblast. Relativně vysoký počet studentů (téměř 14%) volil odpověď 5, tedy
že cíle a organizace studia jsou pro ně spíše nejasné (viz Tabulka 30).
Tabulka 30: Srozumitelnost cílů a průběhu studia (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – zcela srozumitelné

12

8,8%

18

8,3%

2

78

56,9%

48

22,2%

3

40

29,2%

66

30,6%

4

5

3,6%

54

25,0%

5 – spíše nesrozumitelné

2

1,5%

30

13,9%

Celkem

137

100,0%

216

100,0%

V průměrné hodnotě se obě instituce liší téměř o celý stupeň (viz Tabulka 31). V
této oblasti se dle výsledků lépe orientují respondenti OTH Regensburg.
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Tabulka 31: Srozumitelnost cílů a průběhu studia (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.32 (0.75)

VŠTE ČB

3.14 (1.16)

Otázka 8: S přístupem vyučujících k výuce a jejich pedagogickou kvalitou jste … Likertova-stupnice od 1 „velmi spokojen(a)“ až 5 „velice nespokojen(a)“?
Odpovědi studentů vykazují shodu s předchozí otázkou.

Četnost odpovědí v procentech

Spokojenost s přístupem a pedagogickými kompetencemi
vyučujících
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Obrázek 22: Spokojenost s přístupem a pedagogickými kompetencemi vyučujících
(srovnání obou vysokých škol)

Rozdíl průměrů zde tvoří půl stupně (viz Tabulka 32).
Tabulka 32: Spokojenost s přístupem a pedagogickými kompetencemi vyučujících
(průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.23 (0.82)

VŠTE ČB

2.79 (0.85)

Ze srovnání relativních četností vyplývá, že četnosti odpovědí u respondentů jsou
většinově rozloženy v oblasti 1 - 3, kdežto u respondentů VŠTE ČB je to oblast 2 -
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4. S kvalitou a přístupem pedagogů jsou tedy studenti VŠTE ČB spokojeni méně,
než studenti OTH Regensburg.
Tabulka 33: Spokojenost s přístupem a pedagogickými kompetencemi vyučujících
(absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – velmi spokojen(a)

21

15,3%

9

4,2%

2

74

54,0%

73

33,8%

3

33

24,1%

95

44,0%

4

7

5,1%

33

15,3%

5 – velice nespokojen(a)

2

1,5%

6

2,8%

Celkem

137

100,0%

216

100,0%

Otázka 9: Většina vyučujících na vysoké škole jsou svým přístupem spíše … Likertova stupnice - od 1 „praktici“ do 5 „teoretici“?
Rozložení četností i průměrů ukazuje, že u této otázky je hodnocení podobné jako
u předchozích dvou otázek (viz Obrázek 23).

Četnost odpovědí v procentech

Zaměřenost vyučujících na praxi
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Obrázek 23: Zaměřenost vyučujících na praxi (srovnání obou vysokých škol)

Průměr (viz Tabulka 34) je u respondentů VŠTE ČB o téměř celý stupeň vyšší a
většina odpovědí se pohybuje v oblasti 2 - 4, zatímco respondenti OTH Regensburg
se zpravidla rozhodovali pro odpověď 1 - 3.
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Tabulka 34: Zaměřenost vyučujících na praxi (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.18 (0.76)

VŠTE ČB

3.13 (1.02)

Největší četnost, přes 52% (viz Tabulka 35) má odpověď 2. Respondenti OTH
Regensburg tedy hodnotí pedagogy více jako „praktiky“.
Zde však hrají roli různé okolnosti, např. výběr vyučujících, s nimiž se studenti
dostanou do kontaktu.
Tabulka 35: Zaměřenost vyučujících na praxi (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – Praktik

23

16,8%

9

4,2%

2

72

52,6%

50

23,1%

3

38

27,7%

85

39,4%

4

3

2,2%

49

22,7%

5 – Teoretik

1

0,7%

23

10,6%

Celkem

137

100,0%

216

100,0%

Otázka 10: Relevantnost a význam přednášek, seminářů, cvičení a ostatních
výukových útvarů je pro Vaše budoucí profesní uplatnění celkově… - Likertovastupnice od 1 „velmi vysoká“ do 5 „velmi nízká“?
Také zde se při srovnání relativních četností odpovědí na obou vysokých školách
ukazuje, že většina odpovědí studentů OTH Regensburg je v Likertově škále
umístěna spíše vlevo (odpověď 2), zatímco u respondentů VŠTE ČB se pohybuje
opět v oblasti kolem střední odpovědi 3 (viz Obrázek 24).
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Důležitost výuky pro budoucí povolání
Četnost odpovědí v procentech

50,0%

44,2%

43,7%
40,0%

31,9%
30,0%
20,5%

17,8%

20,0%

20,9%

7,9%

6,5%

10,0%

5,2%

1,5%

0,0%
1

2

3

4

5

od 1: velmi vysoká až 5: velmi nízká
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 24: Důležitost výuky pro budoucí povolání (srovnání obou vysokých škol)

Ačkoli rozdíly nejsou v tomto případě tak výrazné, je vidět, že respondenti OTH
Regensburg hodnotí relevantnost a význam výuky pro budoucí povolání o něco
výše než respondenti VŠTE ČB (viz Tabulka 36).
Tabulka 36: Relevantnost výuky pro budoucí povolání (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – velmi vysoká

7

5,2%

14

6,5%

2

59

43,7%

44

20,5%

3

43

31,9%

95

44,2%

4

24

17,8%

45

20,9%

5 – velmi nízká

2

1,5%

17

7,9%

Celkem

135

100,0%

215

100,0%

Z Tabulky 37 je patrné, že studenti OTH Regensburg hodnotí relevantnost výuky
pro své budoucí povolání tendenčně výše.
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Tabulka 37: Důležitost výuky pro budoucí povolání (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.67 (0.88)

VŠTE ČB

3.03 (0.99)

Otázka 11: Různé formy a metody výuky jsou využívány a kombinovány dle Vašeho
názoru … - Likertova škála od 1 „optimálně“ do 5 „málo“?
Obrázek 25 znázorňuje četnost odpovědí.

Přiměřenost a vyváženost používaných forem a metod výuky
Četnost odpovědí v procentech
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Obrázek 25: Přiměřenost a vyváženost používaných forem a metod výuky

Četnost odpovědí studentů VŠTE ČB je rovnoměrně rozložena (viz Tabulka 38).
Tabulka 38: Přiměřenost a vyváženost používaných forem a metod výuky (absolutní a
relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
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Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – optimální

6

4,4%

14

6,5%

2

57

41,6%

53

24,7%

3

54

39,4%

86

40,0%

4

19

13,9%

43

20,0%

5 – málo

1

0,7%

19

8,8%

Celkem

137

100,0%

215

100,0%
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U respondentů z OTH Regensburg se tato rovnoměnost neobjevuje, více než 80%
dotázaných se rozhodlo pro možnost 2 a 3 (viz Tabulka 39).
Tabulka 39: Přiměřenost a vyváženost používaných forem a metod výuky (průměr a
směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.65 (0.80)

VŠTE ČB

3.00 (1.03)

Studenti OTH Regensburg celkově hodnotí vyváženost výukových metod
všeobecně jako spíše optimální, přičemž rozdíl ve srovnání s VŠTE ČB je
markantní.
Otázka 12: Praktické zaměření studia je nejen proklamováno, nýbrž také
realizováno. – Likertova-škála od 1 „zcela souhlasí “ do 5 „vůbec nesouhlasí“.
V tomto případě je rozdíl v postoji respondentů obou institucí opět výraznější, což
mimo jiné vyplývá i ze srovnání rozdílných hodnot průměrů (viz Tabulka 40).
Tabulka 40: Realizace praktického zaměření studia (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.16 (0.85)

VŠTE ČB

2.98 (1.07)

Zatímco na OTH Regensburg byla nejčastěji volena odpověď 2 a odpověď 5 se
nevyskytuje vůbec, byla na VŠTE ČB v téměř 10% odpovědí zvolena možnost 5 (viz
Obrázek 26).
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Četnost odpovědí v procentech

Realizace praktického zaměření výuky
50,0%

47,1%

40,0%

36,6%

30,0%

25,5%

22,1%

23,5%

20,8%

20,0%
7,9%

10,0%

9,3%

7,4%
0,0%

0,0%
1

2

3

4

5

od 1: zcela souhlasí až 5: vůbec nesouhlasí
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 26: Realizace praktického zaměření studia (srovnání obou vysokých škol)

Nejčastější odpovědí byla na VŠTE ČB odpověď 3 (viz Tabulka 41). Studenti jsou
tudíž s praktickým zaměřením svého studia méně spokojeni.
Tabulka 41: Realizace praktického zaměření studia (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – zcela souhlasí

30

22,1%

17

7,9%

2

64

47,1%

55

25,5%

3

32

23,5%

79

36,6%

4

10

7,4%

45

20,8%

5 – nesouhlasí vůbec

0

0,0%

20

9,3%

Celkem

136

100,0%

216

100,0%

Otázka 13: Obsah výuky je průběžně aktualizován. - Likertova škála od 1 „zcela
souhlasí “ do 5 „vůbec nesouhlasí“.
V tomto aspektu byly názory dotázaných studentů na obou vysokých školách
srovnatelné (viz Obrázek 27).
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Četnost odpovědí v procentech

Aktualizace obsahu výuky
60,0%
48,9%

50,0%

35,3%

40,0%

31,4% 32,1%

30,0%
20,5%

20,0%
10,9%

8,0% 9,3%

10,0%

0,7% 2,8%

0,0%
1

2

3

4

5

od 1: zcela souhlasí do 5: vůbec nesouhlasí
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 27: Aktualizace obsahu výuky (srovnání obou vysokých škol)

Převládají odpovědi v oblasti 2 - 3, což naznačuje neutrální až spíše kladný postoj
(viz Tabulka 42).
Tabulka 42: Aktualizace obsahu výuky (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – zcela souhlasí

11

8,0%

20

9,3%

2

67

48,9%

76

35,3%

3

43

31,4%

69

32,1%

4

15

10,9%

44

20,5%

5 – vůbec nesouhlasí

1

0,7%

6

2,8%

Celkem

137

100,0%

215

100,0%

Rozdíly průměrů naznačují, že studenti OTH Regensburg aktualizaci obsahu výuky
hodnotí lépe než jejich čeští kolegové (viz Tabulka 43).
Tabulka 43: Aktualizace obsahu výuky (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.47 (0.82)

VŠTE ČB

2.72 (0.98)
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Otázka 14: Výzkum, výzkumné aktivity a projekty ve Vašem oboru Vás: zajímají …
- Likertova škála od 1 „velmi“ do 5 „vůbec“?
V případě této otázky jsou postoje respondentů obou institucí ještě vyrovnanější,
než u předcházející otázky (viz Obrázek 28).

Četnost odpovědí v procentech

Zájem o výzkum, výzkumné aktivity a projekty
50,0%
42,5%
40,0%

36,5%
29,9%

30,0%

25,7%
18,2% 17,3%

20,0%
11,7%

7,0%

7,5%

10,0%

3,6%
0,0%
1

2

3

4

5

od 1: velmi do 5: vůbec
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 28: Zájem o výzkum, výzkumné aktivity a projekty (srovnání obou vysokých škol)

Rozložení četností vykazuje podobný vzorec (viz Tabulka 44).
Tabulka 44: Zájem o výzkum, výzkumné aktivity a projekty (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 – velmi

16

11,7%

16

7,5%

2

41

29,9%

55

25,7%

3

50

36,5%

91

42,5%

4

25

18,2%

37

17,3%

5 – vůbec

5

3,6%

15

7,0%

Celkem

137

100,0%

214

100,0%

Průměry a směrodatné odchylky jsou podobné (viz Tabulka 45).
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Tabulka 45: Zájem o výzkum, výzkumné aktivity a projekty (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.72 (1.01)

VŠTE ČB

2.91 (1.00)

Zájem obou skupin studentů o výzkum a o výzkumné aktivity je na střední úrovni.
Otázka 15: Kolik času strávíte týdně přípravou na výuku? - Odpověď „žádný“, „1 –
2 hodiny“, „3 – 4 hodiny“, „5 – 6 hodin“ a „více než 6 hodin“.
U respondentů obou institucí je rozdělení četností velmi podobné (viz Obrázek 29).

Četnost odpovědí v procentech

Časová náročnost přípravy na výuku
45,0%
40,0%

38,7% 40,0%

35,0%

38,1%
31,4%

30,0%
25,0%
20,0%

15,3%
11,2%

15,0%

8,8%

10,0%

5,8% 6,0%

4,7%

5,0%
0,0%
1 - 2 Stunden

3 - 4 Stunden

5 - 6 Stunden

OTH Regensburg
Datenreihen1

Mehr als 6 Stunden

keine

Datenreihen2
VŠTE ČB

Do grafu: 1 – 2 hodiny, 3 – 4 hodiny, 5 – 6 hodin, více než 6 hodin, žádný
Obrázek 29: Časová náročnost přípravy na výuku (srovnání obou vysokých škol)

Více než 70% všech respondentů obou institucí uvádí, že se jejich týdenní doba
přípravy pohybuje do 4 hodin. Přestože jde o malé hodnoty, je podíl studentů, kteří
přípravě nevěnují žádný čas u OTH Regensburg téměř dvojnásobný, než u studentů
VŠTE ČB (viz též Tabulka 46).
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Tabulka 46: Časová náročnost přípravy na výuku (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - 2 hodiny

53

38,7%

86

40,0%

3 - 4 hodiny

43

31,4%

82

38,1%

5 - 6 hodin

21

15,3%

24

11,2%

více než 6 hodin

8

5,8%

13

6,0%

žádný

12

8,8%

10

4,7%

Celkem

137

100,0%

215

100,0%

Otázka 16: Je z Vašeho pohledu studium na Vaší vysoké škole náročné? Likertova-škála od 1 „ano, velmi“ do 5 „ne, vůbec“.
V tomto případě vidíme, že průměry i směrodatné odchylky obou partnerských
vysokých škol si jsou blízké (viz Tabulka 47).
Tabulka 47: Náročnost studia (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.32 (0.79)

VŠTE ČB

2.75 (0.83)

Při pohledu na rozdělení četností vidíme, že v případě obou institucí se většinový
podíl odpovědí nachází v oblasti 2 - 3 (viz Obrázek 30).
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Náročnost studia
56,6%

Četnost odpovědí v procentech

60,0%

49,5%

50,0%
40,0%
28,0%

30,0%

25,0%

20,0%

14,0%
10,3%

10,0%

7,4%

7,0%

0,7% 1,4%
0,0%
1

2

3

4

5

od 1: ano, velmi do 5: ne,vůbec
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 30: Náročnost studia (srovnání obou vysokých škol)

Zatímco u respondentů OTH Regensburg převažuje odpověď 2, u respondentů
VŠTE ČB je to odpověď 3. Lze z toho vyvodit, že respondenti VŠTE ČB považují
studium za méně náročné než respondenti OTH Regensburg. Podíl studentů, kteří
považují studium za velmi náročné je malý a těch, kteří jej naopak považují za zcela
nenáročné je nepatrný (viz Tabulka 48).
Tabulka 48: Náročnost studia (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - ano, velmi

14

10,3%

15

7,0%

2

77

56,6%

60

28,0%

3

34

25,0%

106

49,5%

4

10

7,4%

30

14,0%

5 - ne, vůbec

1

0,7%

3

1,4%

Celkem

136

100,0%

214

100,0%
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Otázka 17: Kdybyste mohl/a změnit své rozhodnutí, zvolil/a byste raději studium
svého oboru na univerzitě? – Likertova škála od 1 „ano, určitě“ do 5 „ne, v žádném
případě“
V tomto případě je rozdělení relativních četností u obou institucí zcela odlišné (viz
Obrázek 31).

Četnost odpovědí v procentech

Jisté rozhodnutí pro prakticky zaměřenou vysokou školu
60,0%

54,0%

50,0%
40,0%
28,0%

30,0%
18,5%

20,0%

24,6%

23,4% 21,8%
10,9%

10,0%

4,4%

7,1%

7,3%

0,0%
1

2

3

4

5

od 1: ano, určitě do 5: ne, v žádném případě
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 31: Jisté rozhodnutí pro prakticky zaměřenou vysokou školu (srovnání obou
vysokých škol)

Průměr se liší téměř o jeden stupeň (viz Tabulka 49).
Tabulka 49: Jisté rozhodnutí pro prakticky zaměřenou vysokou školu (průměr a směrodatná
odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

4.15 (1.15)

VŠTE ČB

3.39 (1.24)

Přes 50% studentů OTH Regensburg by své rozhodnutí v žádném případě neměnilo
(odpověď 5), u respondentů z VŠTE ČB je to pouze cca 25% (viz Tabulka 50).
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Tabulka 50: Jisté rozhodnutí pro prakticky zaměřenou vysokou školu (absolutní a relativní
četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - ano, určitě

6

4,4%

15

7,1%

2

10

7,3%

39

18,5%

3

15

10,9%

59

28,0%

4

32

23,4%

46

21,8%

5 - ne, v žádném
případě,

74

54,0%

52

24,6%

Celkem

137

100,0%

211

100,0%

Četnosti odpovědí jsou v případě respondentů VŠTE ČB přibližně rovnoměrně
rozděleny mezi odpovědi 2 - 5 (viz Tabulka 50 a Obrázek 31). Podíl těch, kteří by
rozhodně zvolili studium na univerzitě, je u obou institucí velmi malý. U odpovědí 4
a 5 lze zjistit výraznější rozdíly mezi oběma vysokými školami.
Otázka 18: Je pro Vás studium finančně náročné? - Likertova-stupnice od 1 „ano,
velmi“ do 5 „ne, vůbec“.
Jak je vidět ze srovnání rozdělení relativních četností, u obou institucí je situace
velmi podobná (viz Obrázek 32).

Četnost odpovědí v procentech

Finanční náročnost studia
35,0%

31,3%

30,0%

27,0%
24,1%

25,0%
20,0%

24,3%

23,4%

19,2%

17,3%

15,3%
15,0%

10,2%
7,9%

10,0%
5,0%
0,0%
1

2

3

4

5

od 1: ano, velmi do 5: ne, vůbec
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 32: Finanční náročnost studia (srovnání vysokých škol)
167

Vývoj a případová studie ke zprostředkování kompetencí

U žádné z odpovědí se četnosti neliší o více než 6% (viz Tabulka 51).
Tabulka 51: Finanční náročnost studia (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - ano, velmi

21

15,3%

41

19,2%

2

37

27,0%

67

31,3%

3

33

24,1%

52

24,3%

4

32

23,4%

37

17,3%

5 - ne, vůbec

14

10,2%

17

7,9%

Celkem

137

100,0%

214

100,0%

Průměry a směrodatné odchylky nevykazují též žádné významnější rozdíly (viz
Tabulka 52).
Tabulka 52: Finanční náročnost studia (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.86 (1.23)

VŠTE ČB

2.64 (1.20)

U respondentů obou institucí převládají odpovědi v oblasti 2 – 3. Podíl respondentů
(bez ohledu na instituci), pro které je studium velmi finančně náročné, se pohybuje
mezi 15% - 20%, což je pozoruhodné zjištění.
Otázka 19: Zamýšlíte strávit nebo již jste strávil/a část studia na zahraniční vysoké
škole? – Likertova škála od 1 „určitě ano“ do 5 „určitě ne“.
Průměry naznačují, že studenti OTH Regensburg spíše uvažují o studiu v zahraničí
(viz Tabulka 53).
Tabulka 53: Zájem o studium na zahraniční vysoké škole (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.93 (1.66)

VŠTE ČB

3.80 (1.40)

To potvrzuje i rozložení četností (viz Obrázek 33).
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Zájem o studium na zahraniční vysoké škole
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28,5%

30,0%
20,0%

14,4%
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13,9%
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19,5%
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od 1: určitě ano do 5: určitě ne
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 33: Zájem o studium na zahraniční vysoké škole (srovnání obou vysokých škol)

Z Obrázku 33 jsou patrné silné extrémní hodnoty respondentů OTH Regensburg.
Počet studentů s méně vyhraněným názorem je nižší. Odpovědi respondentů na
VŠTE se na stupnici pohybují spíše vpravo.
Počet studentů VŠTE ČB uvažujících o studiu v zahraničí je zhruba čtyřikrát nižší
než na OTH Regensburg (viz též Tabulka 54).
Studenti OTH Regensburg tedy spíše uvažují o studiu v zahraničí.
Tabulka 54: Zájem o studium na zahraniční vysoké škole (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - určitě ano

47

34,3%

20

9,3%

2

13

9,5%

31

14,4%

3

19

13,9%

22

10,2%

4

19

13,9%

42

19,5%

5 - určitě ne

39

28,5%

100

46,5%

Celkem

137

100,0%

215

100,0%
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Otázka 20: Máte v úmyslu absolvovat nebo jste již absolvoval/a odbornou praxi v
zahraničí? – Likertova stupnice od 1 „určitě ano“ do 5 „určitě ne
Mezi studenty OTH Regensburg třetina uvažuje o praxi v zahraničí, třetina nikoli a
názor ostaních je nevyhraněný (viz Obrázek 34).

Četnost odpovědí v procentech

Zájem o praxi v zahraničí
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Obrázek 34: Zájem o praxi v zahraničí (srovnání obou vysokých škol)

U respondentů VŠTE ČB je 70% odpovědí v oblasti 4 - 5, studenti tedy ve většině
případů neuvažují o praxi v zahraničí (viz Tabulka 55). Názor ostatních je
nevyhraněný a pouze malý počet studentů má zájem o zahraniční praxi.
Tabulka 55: Zájem o praxi v zahraničí (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
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Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - určitě ano

50

36,5%

15

7,0%

2

12

8,8%

21

9,9%

3

16

11,7%

28

13,1%

4

16

11,7%

54

25,4%

5 - určitě ne

43

31,4%

95

44,6%

Celkem

137

100,0%

213

100,0%
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Rozdíly průměrů svědčí o velkém zájmu studentů OTH vykonat praxi v zahraničí
(viz Tabulka 56).
Tabulka 56: Zájem o praxi v zahraničí (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.93 (1.71)

VŠTE ČB

3.91 (1.27)

Otázka 21: Vaše vysoká škola podle Vašeho názoru připravuje spíše odborníky s
uplatněním regionálním - Likertova škála od 1 „regionální“ do 5 „mezinárodní“?
Přes 70% respondentů obou vysokých škol volilo odpovědi stupně 2 - 3, jsou tedy
názoru, že jsou připravování spíše na regionální úrovni (viz Obrázek 35).

Četnost odpovědí v procentech

Geografické hledisko studia
38,0%

40,0%

37,2%

35,0%
27,7%

30,0%

26,0%

24,7%

25,0%
20,0%

12,4%
10,7%

15,0%
10,0%

8,8%

5,0%

13,1%

1,4%

0,0%
1

2

3

4

5

od 1: regionální do 5: mezinárodní
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 35: Geografické hledisko studia (srovnání obou vysokých škol)

Největší četnost měla střední odpověd 3. Názory ostatních studentů se na obou
školách liší (viz Tabulka 57).
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Tabulka 57: Geografické hledisko studia (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - regionalní

12

8,8%

53

24,7%

2

38

27,7%

56

26,0%

3

52

38,0%

80

37,2%

4

17

12,4%

23

10,7%

5 - mezinárodní

18

13,1%

3

1,4%

Celkem

137

100,0%

215

100,0%

Zatímco studenti VŠTE ČB mají tendencivolit spíše odpovědi 1 - 3 a cítí se být
připravováni spíše na regionální úrovni, volí respondenti z OTH Regensburg vyšší
stupně, cítí se tedy být připravováni spíše na mezinárodní úrovni.
Otázka 22: Odborné praxi přikládáte ve vztahu ke svému budoucímu uplatnění
důležitost – Likertova škála- od 1 „velká důležitost“ do 5 „žádná důležitost“?
U této otázky jsou opět patrné značné rozdíly mezi oběma vysokými školami (viz
Obrázek 36).

Četnost odpovědí v procentech

Význam odborné praxe
70,0%

63,0%

60,0%
50,0%
40,0%

35,5%
26,6%
22,2%

30,0%

19,2%

20,0%
8,9%

10,0%

5,2%

9,8%

8,9%
0,7%

0,0%
1

2

3

4

5

od 1: velmi důležitá do 5: nedůležitá
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 36: Význam odborné praxe (srovnání obou vysokých škol)

Na OTH Regensburg zvolilo 63% dotázaných odpověď 1 a 22% odpověď 2,
přikládají tedy odborné praxi velkou až velmi vysokou důležitost (viz Tabulka 58).
172

Vývoj a případová studie ke zprostředkování kompetencí
Tabulka 58: Význam odborné praxe (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - velmi důležitá

85

63,0%

76

35,5%

2

30

22,2%

57

26,6%

3

12

8,9%

41

19,2%

4

7

5,2%

21

9,8%

5 - nedůležitá

1

0,7%

19

8,9%

Celkem

135

100,0%

214

100,0%

Ostatní odpovědi vykazují spíše nízkou četnost. Rozložení odpovědí studentů
VŠTE není tak výrazné. Četnost odpovědi 1 je v porovnání s OTH Regensburg
přibližně poloviční na úkor významně vyšších četností odpovědí 3 a 4. Respondenti
VŠTE ČB tedy přikládají odborným praxím ve vztahu k jejich budoucímu uplatnění
mnohem menší důležitost a téměř 9% z nich dokonce velmi nízkou. Závěr potvrzují
i aritmetické průměry (viz Tabulka 59).
Tabulka 59: Význam odborné praxe (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

1.59 (0.91)

VŠTE ČB

2.30 (1.29)

Otázka 23: : Zamýšlíte pokračovat ve studiu v rámci magisterského studijního
programu? - Likertova škála od 1 „určitě ano“ do 5 „určitě ne“.
Obrázek 37 ukazuje, že v této otázce se názory německých a českých studentů
shodují.
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Úmysl po bakalářském studiu pokračovat ve studiu
magisterském
40,0%
31,4% 30,0%

30,0%

24,4%

21,9%

20,4% 17,8%

20,0%

15,3%
11,7%

16,0%

10,9%

10,0%
0,0%
1

2

3

4

5

od 1: určitě do 5: určitě ne
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 37: Úmysl pokračovat po bakalářském studiu v magisterském studiu (srovnání
obou vysokých škol)

Rozdíly mezi četnostmi jsou statisticky nevýznamné a pouze v případě odpovědi 5
překračuje rozdíl hranici 5% o pouhou desetinu. Přibližně polovina respondentů
zvolila odpověď 1 - 2 u obou institucí, tedy odpovědi, které naznačují, že respondenti
o navazujícím studiu vážně uvažují (viz Tabulka 60).
Tabulka 60: Úmysl pokračovat po bakalářském studiu v magisterském studiu (absolutní a
relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

43

31,4%

64

30,0%

2

30

21,9%

52

24,4%

3

28

20,4%

38

17,8%

4

21

15,3%

25

11,7%

5 - určitě ne

15

10,9%

34

16,0%

Celkem

137

100,0%

213

100,0%

Odpověď
1- určitě ano

Tabulka 61 uvádí odpovídající průměry. Je zřejmé, že se od sebe téměř neliší.
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Tabulka 61: Úmysl pokračovat po bakalářském studiu v magisterském studiu (průměr a
směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.53 (1.36)

VŠTE ČB

2.59 (1.43)

Otázka 24: Svou vysokou školu hodnotíte celkově … - Likertova škála od 1 „velmi

pozitivně“ do 5 „velmi negativně“?
Tabulka 62 a Obrázek 38 ukazují spíše rozdílné rozložení četností odpovědí na
obou institucích.
Tabulka 62: Hodnocení vysoké školy (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - velmi pozitivní

47

34,3%

19

8,9%

2

75

54,7%

77

36,0%

3

14

10,2%

92

43,0%

4

1

0,7%

22

10,3%

5 - velmi negativní

0

0,0%

4

1,9%

Celkem

137

100,0%

214

100,0%

Na OTH Regensburg je téměř 90% odpovědí v pozitivním segmentu, zbývající
odpovědi pak v segmentu středním (odpověď 3).

Četnost odpovědí v procentech

Hodnocení vysoké školy
54,7%

60,0%
50,0%

40,0%

43,0%
36,0%

34,3%

30,0%
20,0%
10,0%

10,3%

10,2%

8,9%

0,7%

0,0% 1,9%

0,0%
1

2

3

4

5

od 1: velmi pozitivně do 5: velmi negativně
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 38: Hodnocení vysoké školy (srovnání obou vysokých škol)
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Do oblasti odpovědí, které školu hodnotí negativně, se zde prakticky nedostaneme.
Relativní četnost 0,7% u odpovědi 4 totiž představuje jediného respondenta a
odpověď 5 nezaznamenáme vůbec. U respondentů VŠTE ČB však velmi pozitivní
hodnocení 1 nalezneme pouze u necelých 9% studentů. Většina odpovědí se
nachází v oblasti 2 - 3. Odpověď 4, která již vyjadřuje negativní postoj, je zastoupena
v 10% případů, což není zanedbatelné. I průměrná hodnota je v případě
respondentů VŠTE ČB o téměř celý stupeň vyšší než u OTH Regensburg. Studenti
OTH Regensburg tedy v dotazníku hodnotí školu o poznání pozitivněji.
Tabulka 63: Hodnocení vysoké školy (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

1.77 (0.65)

VŠTE ČB

2.60 (0.86)

Otázka 25: Studium na Vaší vysoké škole má dle Vašeho názoru … - Likertova
škála- od 1 „velmi vysokou prestiž“ do 5 „velmi nízkou prestiž“?
Pozorovaný rozdíl v názorech studentů je značný. Odpovědi OTH Regensburg jsou
z 94% stupeň 1 - 3 (viz Obrázek 39).

Četnost odpovědí v procentech

Prestiž vysoké školy
60,0%
50,4%
50,0%

43,3%

40,0%

31,4%

30,0%
20,0%
10,0%

24,7%
15,3%

12,4%

13,0%

3,7%

3,6%

2,2%

0,0%
1

2

3

4

od 1: velmi vysoká prestiž do 5: velmi nízká prestiž
OTH Regensburg

VŠTE ČB

Obrázek 39: Prestiž vysoké školy (srovnání vysokých škol)
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Studenti OTH Regensburg hodnotí svoji vysokou školu lépe. Odpovědi respondentů
z VŠTE ČB se na stupnici pohybují mezi 3 a 5. Tento názor sdílí 81% dotázaných
studentů (viz Tabulka 64).
Tabulka 64: Prestiž vysoké školy (absolutní a relativní četnost)
VŠTE ČB

OTH Regensburg
Odpověď

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

1 - velmi vysoká prestiž

17

12,4%

8

3,7%

2

69

50,4%

33

15,3%

3

43

31,4%

93

43,3%

4

5

3,6%

53

24,7%

5 - velmi nízká prestiž

3

2,2%

28

13,0%

Celkem

137

100,0%

215

100,0%

Dotazovaní tedy volí buď neutrální odpověď 3, nebo se přiklánějí k vyšším
hodnocením, představujícím nízkou prestiž. Pozitivní odpověď 2 nalézáme pouze v
15% případů a četnost odpovědi 1 je nevýznamně malá. I průměrné hodnoty se liší
o téměř celý stupeň. Studenti OTH Regensburg tedy hodnotí prestiž své instituce
významně pozitivněji.
Tabulka 65: Prestiž vysoké školy (průměr a směrodatná odchylka)
Partnerská vysoká škola

M (SD)

OTH Regensburg

2.33 (0.82)

VŠTE ČB

3.28 (0.99)

4.3.3. Diskuze
Provedené dotazníkové šetření poskytlo velice podrobné a cenné výsledky ohledně
studia na profesně zaměřených vysokých školách. Byly zjišťovány názory studentů
obou vysokých škol na různé aspekty studia.
Výsledky lze konkrétně charakterizovat následovně:
•

Na obou vysokých šolách převládá spokojenost a areálem vysoké školy, s
učebnami i s technickým vybavením, ačkoli relativně vysoký počet studentů
uvádí průměrnou spokojenost s technickým vybavením školy.
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•

Pokud jde o nabídku odborné literatury, odborných časopisů a dalších
studijních materiálů v knihovně, byla u respondentů z OTH Regensburg
zaznamenána vyšší spokojenost stejně jako u administrativních služeb
vysoké školy.

•

Velmi spokojeni jsou studenti obou vysokých škol s přístupem k internetu.
Více než 75% všech respondentů zvolilo odpověď 1 a 2, což odpovídá
vysoké míře spokojenosti.

•

V oblasti náročnosti přijímacího řízení jsou výsledky obou vysokých škol
srovnatelné. Většina studentů obou vysokých škol hodnotí přijímací řízení
jako nenáročné.

•

Cíle a organizace studia jsou pro studenty OTH Regensburg jasnější než pro
studenty VŠTE ČB.

•

S přístupem a pedagogickými kompetencemi vyučujících jsou studenti OTH
Regensburg spokojenější než studenti VŠTE ČB, kteří často uváděli
průměrnou spokojenost. Studenti OTH hodnotí své vyučující spíše jako
„praktiky“, studenti VŠTE ČB své vyučující hodnotí spíše jako„teoretiky.

•

Pokud jde o význam výuky pro budoucí povolání, ukázalo se, že studenti
OTH Regensburg hodnotí relevantnost výše než respondenti z VŠTE ČB.

•

Studenti OTH Regensburg hodnotí vyučovací metody a jejich vyváženost
všeobecně lépe než studenti VŠTE ČB.

•

Většina studentů OTH Regensburg potvrdila praktickou relevantnost studia.
Studenti VŠTE ČB si pratického zaměření studia nejsou zpravidla vědomi.

•

Pokud jde o aktualizaci obsahu výuky, je převládající názor na obou
vysokých školách stejný a dokládá, že obsah výuky odpovídá současnému
stavu výzkumu.

•

Zájem o výzkum se u studentů obou vysokých škol pohybuje na střední
úrovni.
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•

Většina studentů obou vysokých škol věnuje přípravě na výuku jednu až čtyři
hodiny týdně. Menší počet studntů nevěnuje přípravě žádnou pozornost.
Tento podíl je na OTH Regensburg téměř dvakrát vyšší než na VŠTE ČB.

•

Respondenti z VŠTE ČB hodnotí své studium jako méně náročné než
studenti z OTH Regensburg. Podíl studentů, kteří hodnotí studium jako velmi
náročné, popř. velmi lehké je na obou vysokých školách velmi nízký.

•

Podíl studentů, kteří by se rozhodli pro univerzitní studium, je rovněž velmi
nízký. Zajímavé je zjištění, že 50% dotázaných studentů OTH Regensburg
by v žádném případě nezměnilo své rozhodnutí, na VŠTE ČB je to ve
srovnání pouze cca 25% dotázaných.

•

42,3% studentů OTH Regensburg a 50,5% studentů VŠTE ČB hodnotí své
studium jako finančně náročné.

•

Zájem o zahraniční studium či praxi v zahraničí je u studentů OTH
Regensburg podstatně vyšší než u studentů VŠTE ČB. Více než 60%
studentů VŠTE ČB nemá zájem o zahraniční pobyt.

•

Zhruba 25% dotázaných z OTH Regensburg jsou toho názoru, že je
vysokoškolské vzdělání připravuje na zaměstnání v mezinárodní oblasti. Na
VŠTE tento názor sdílí pouze 11% studentů.

•

Zhruba 85% účastníků z OTH Regensburg považují praxi za důležitou až
velmi důležitou. U studentů VŠTE ČB činí tento podíl zhruba 62%.

•

Polovina studentů obou institucí by po bakalářském studiu chtěla absolvovat
i magisterské studium.

•

Zhruba 89% dotázaných z OTH Regensburg hodnotí svoji vysokou školu
všeobecně velmi pozitivně. Na VŠTE ČB je tomu tak ve zhruba 45% případů,
přičemž 43% uvádí střední alternativu (ani pozitivní ani negativní).

•

Přibližně 53% studentů OTH Regensburg je přesvědčeno o vysoké prestiži
své vysoké školy. Na VŠTE ČB je to 19% dotázaných studentů.

Průzkum ukázal, že se obě vysoké školy svým praktickým zaměřením dobře profilují
a že si toho jsou studenti vědomi. V přímém srovnání partnerských vysokých škol
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zaznamenáváme sice výraznější spokojenost na straně OTH Regensburg, což však
neznamená, že by studenti VŠTE ČB byli nespokojeni.
Svoji roli zde jistě stran OTH Regensburg hraje i dlouholetá tradice německých
profesně zaměřených vysokých škol. Vysoká škola technická a ekonomická v
Českých Budějovicích slavila v minulém roce (2016) své desetileté jubileum. Toto
relativizuje výsledky dotazníkového průzkumu. VŠTE v Českých Budějovicích
prochází velice pozitivním vývojem. Závěrem lze konstatovat, že trvalé zlepšování
kvality studia i infrastruktury je nezbytným předpokladem úspěšné budoucnosti
obou vysokých škol.
4.4. Výchozí měření podnikatelského myšlení a jednání studentů obou
vysokých škol2
Následující příspěvek se zabývá výchozím měřením podnikatelského myšlení a
jednání, jakož i podnikatelskými sklony studentů obou partnerských vysokých škol.
Pravidelné kvantitativní průzkumy patří na OTH Regensburg již ke standardu,
zejména při zjišťování zájmu studentů o budoucí profesi. Soukromý výzkumný
institut trendence Institut GmbH (s.r.o.) každoročně zveřejňuje výsledky tzv.
„Graduate barometeru“, což je dotazníkový průzkum studentů v závěrečných
ročnících k problematice vysoká škola a vstup do profesního života (viz trendence
Institut GmbH, 2016).
Dotazníková šetření tohoto druhu poskytují prvotní poznatky k profesní kvalifikaci a
orientaci studentů, například i k záměru založit podnik. Jsou však často koncipovány
z perspektivy zaměstnavatele a vychází z potřeb větších, potenciálních
zaměstnavatelů. Vysoké školy podílející se na tomto průzkumu se přizpůsobují
potřebám a požadavkům zúčastněných podniků (viz trendence Institut GmbH, 2016,
URL: http://www.trendence.com/unternehmen/ueber-trendence.html). V publikaci z
roku 2004 s názvem „Pomocník pro vytvoření podnikatelské kultury“ upozorňuje
Evropská komise na skutečnost, že „vzdělávací systémy […] nebyly v minulosti
zaměřeny na rozvoj podnikatelské iniciativy a samostatnosti. Cílem je spíše výchova
zaměstnanců, kteří budou pracovat ve velkých podnicích anebo ve státní správě“
Koncepce dotazníku „Podnikatelské kompetence“ a jeho využití v rámci široce koncipované studie je součástí disertační
práce Johanna Fabiana Faltermeiera k podnikatelským záměrům a podpoře podnikatelských kompetencí v oblasti Entre- und
Intrapreneurship. Dotazník zpracoval Johann Faltermeier samostatně a bez cizí pomoci a je na tomto místě použit jako pretest
v rámci projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“. Dotazník jakož i výsledky pretestu lze
publikovat pouze na základě dotazu a osobního svolení autora.
2
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(Evropská komise, 2004, str. 5). Podchycení podnikatelských kompetencí a
podnikatelských sklonů studentů bude na obou zúčastněných partnerských
vysokých školách, podílejících se na projektu „Podnikatelské kompetence na českobavorském trhu práce“, sloužit jako podklad k přípravě společné vzdělávací
strategie, která přispěje k lepšímu zprostředkování a posílení podnikatelského
myšlení a jednání na vysokých školách.
4.4.1. Cíl výzkumu
Cílem následujícího výzkumu je změřit, jakou roli mají podnikatelské kompetence
ve výuce na obou partnerských vysokých školách, zda studenti mají spíše sklony k
entre- nebo intrapreneurshipu a jak studenti OTH Regensburg a VŠTE České
Budějovice sami své kompetence hodnotí.
4.4.2. Metoda
Náhodný vzorek
V dalším textu bude podrobně popsána zvolená metoda náhodného vzorku.
Sběr dat probíhal v březnu a dubnu 2017 současně na OTH Regensburg a na VŠTE
v Českých Budějovicích. Pro následující studii se podařilo získat 132 studentů.
57,6% účastníků bylo v době, kdy probíhal sběr dat (pretest), imatrikulováno na
VŠTE v Českých Budějovicích, 42,4% studovalo na OTH Regensburg (N = 132).
Rozdělení celkového vzorku dle pohlaví vypadalo následovně: ze 132 studentů bylo
88 žen (66,7%) a 44 mužů (33,3%). Z hlediska rozdělení dle fakult byla většina
účastníků zapsána v oboru ekonomika podniku (N = 84). Přesné rozčlenění vzorku
dle fakult partnerských vysokých škol je vizualizováno v tabulce 66.
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Tabulka 66: Členění vzorku dle vysoké školy a fakulty
Fakulta

OTH Regensburg

VŠTE ČB

Celkem

Ekonomiky podniku

19.7%

43.9%

63.6%

Všeobecných věd a techniky
mikrosystémů

16.7%

0.0%

16.7%

Stavební

3.8%

2.3%

6.1%

Aplikovaných sociálních a
zdravotních věd

2.3%

0.0%

2.3%

Strojírenství

0.0%

1.5%

1.5%

Podnikové strategie

0.0%

7.6%

7.6%

Technologie

0.0%

2.2%

2.2%

Celkem

42.5%

57.5%

100%

55,6% dotázaných uvedlo jako svoji národnost „česká“, 40,6% „německá“ (N = 133).
Věk většiny dotázaných (84,2%, N = 133) se pohyboval v rozmezí 18 až 24 let. Podíl
respondentů ve věkové kategorii 25 až 34 let na OTH Regensburg činil 26,8% (N =
56), na VŠTE České Budějovice pouze 5,3% (N = 76). Většina studentů (85,6%)
byla v době sběru dat studenty bakalářského studijního programu (N = 132). Členění
studentů dle vysoké školy a sledovaného ukončeni (Bc. nebo Mgr.) je znázorněno
v tabulce 67.
Tabulka

67:

Složení vzorku respondentů
vysokoškolského studia

dle

vysoké

školy

a

stupně

Stupeň vysokoškolského
studia

OTH Regensburg

VŠTE ČB

Celkem

Bakalářské

32.6%

53.0%

85.6%

Magisterské

9.8%

3.1%

12.9%

Doktorandské

0.0%

1.5%

1.5%

Celkem

42.4%

57.6%

100.0%

Většina dotázaných zahájila studium v roce 2015 (45,5%) a 2016 (39,4%) (N = 132),
pět z dotázaných studentů bylo studenty v rámci zahraničního výměnného pobytu.
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Design a průběh
Sběr dat byl prováděn pomocí online dotazníku v období od poloviny března do
začátku dubna 2017 paralelně na obou zúčastněných partnerských vysokých
školách. Bylo osloveno více než 70 vyučujících z různých fakult OTH Regensburg,
kteří byli požádáni o pomoc a spolupráci při distribuci odkazu na online dotazník.
Vyučující obdrželi informace o projektu a odkaz na dotazník. Všichni studenti oboru
Ekonomika podniku na OTH Regensburg navíc obdrželi e-mail s odpovídajícími
informacemi a odkazem na dotazník. Upomínací e-mail byl rozeslán po sedmi
dnech.
Předmět výzkumu
Operativnost podnikatelského myšlení a jednání
Podnikatelské kompetence lze ve vysokoškolském prostředí dobře zkoumat pomocí
kvantitativních metod, zejména prostřednictvím dotazníků. Tento postup umožňuje
zkoumání dotazovaných skupin a osob ekonomickou formou „zkoumáním
souvislostí a závislostí omezeného počtu znaků, popř. proměnných“ (Mummendey
& Grau, 2008, str. 15). Dotazník „podnikatelské kompetence“ byl zpřístupněn 23. 3.
2017 v elektronické formě na https://www.soscisurvey.de/puk/. SoSci Survey je
platforma, která byla vytvořena pro potřeby tvoření vědeckých dotazníků. Mezi její
výhody patří:
•

umožňuje různé typy otázek (např. výběr, balónový diagram, škála,
posuvník);

•

lze uplatnit grafickou i numerickou stupnici;

•

SSL-zakódovaný přenos dat na SoSciSurvey.de;

•

přístup pomocí hesla, IP-adresy nebo personalizovaného odkazu;

•

zpětná kontrola v reálném čase;

•

ukládání dat podle SPSS a GNU R;

•

přístupné přímo z internetu (není nutná instalace);

•

bez reklam (s výjimkou metodických cvičení a soukromých dotazníků);

•

dotazníky pro mobilní přístroje (smartphony);

•

vícejazyčné možnosti;

•

validní HTML-Code.
(SoSci Survey GmbH, 2015).
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Tyto výhody, které jsou pro dotazníkovou metodu relevantní, zejména pak možnost
vytvoření vícejazyčného dotazníku, rozhodly o využití této platformy. Dotazník byl
nejprve navržen v Excelu a následně vyhotoven na platformě SoSci Survey.
Dotazník obsahuje sociodemografické veličiny a údaje týkající se studia. Dále jsou
zkoumány

znalosti

a

dovednosti

(kognitivní)

a

vlastnosti

a

schopnosti

(psychologicko-afektivní). Dotazníkové šetření bylo inspirováno velkou mezinárodní
studií o podnikatelském duchu studentů, tzv. Global University Entrepreneurial Spirit
Students´ Survey, zkratka GUESS (viz Bergmann & Golla, 2016).
Ke zjištění podnikatelského myšlení a jednání byly vybrané body GUESS-studie
přizpůsobeny potřebám tohoto dotazníku. Tato studie, řízená Universitou St. Gallen,
zjišťuje pravidelně už od roku 2003 relevantní údaje k podnikatelským záměrům,
postojům a aktivitám studentů.
Hlavička dotazníku obsahuje dvojjazyčné barevné logo Evropského fondu pro
regionální rozvoj a Programu územní spolupráce, Cíl Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2014 - 2020 (Cíl ETZ 2014 - 2020), dále pak dvojjazyčné barevné
logo Evropské Unie s odkazem na Evropský fond regionálního rozvoje (viz
Bayerisches

Staatsministerium

für

Wirtschaft

und

Medien,

Energie

und

Technologie, 2017, URL: https://www.by-cz.eu/dokumente/).
Průřezová studie byla provedena jak na Ostbayerische Technische Hochschule
(OTH) Regensburg, tak na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) v Českých
Budějovicích. Bylo proto nutné dotazník sestavit dvojjazyčně. Po otevření dotazníku
studenti nejprve viděli hlavičku dotazníku a v dalším kroku si mohli zvolit jazykovou
verzi dotazníku (viz obrázek 40).
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Obrázek 40: Hlavička dotazníku k výchozímu měření

Po názvech obou vysokých škol a označení projektu následuje krátká instruktáž a
ozřejmění vědeckého účelu dotazníku (viz obrázek 41). Krátká výzva by měla
studenty motivovat k vyplnění stručného dotazníku (viz Kallus, 2010, str. 127;
Mummendey & Grau, 2008, str. 118).

Obrázek 41: Hlavička a výzva k vyplnění dotazníku k výchozímu měření

Po instruktáži následují demografické údaje, které se vztahují mj. k věku a pohlaví
(viz Mummendey & Grau, 2008, str. 118). Z důvodu realizace mezinárodního
projektu přeshraniční spolupráce obsahují tyto demografické údaje též národnost a
rodnou zemi, popř. délku pobytu v zemi současného pobytu, aby bylo možno zajistit
srovnání obou partnerských vysokých škol. Rozdělení věkových skupin je
provedeno dle osvědčených stupnic, které používá např. i studie Spolkového
sdružení německých start-upů (Bundesverband Deutsche Startups e. V. - BVDS)
ke zjišťování stavu a dění v oblasti start-upů v Německu (viz Ripsas & Tröger, 2015,
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str. 23; Kollmann a kol., 2016, str. 26). Jelikož cílovou skupinou jsou studenti vysoké
školy, omezuje se minimální a maximální hodnota věkového rozpětí na méně než
18 let a více než 35 let. Všeobecné údaje o studiu týkající se zejména konkrétní
vysoké školy a fakulty, uzavírají první stranu dotazníku k podnikatelským
kompetencím (viz Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2017, URL:
https://www.oth-regensburg.de/de/fakultaeten.html; Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, URL: http://www.vstecb.cz/en/
Admission-process-2017-2018-1297.htm).

Na

následující

stránce

dotazníku

studenti odpovídají na otázky týkající se jejich podnikatelských zkušeností
získaných v rámci výuky. Z důvodu zajištění jednotného chápání, tedy jednotných
kognitivních předpokladů k zodpovídání dalších dotazů, byl pojem Entrepreneurship
definován dle SARASVATHY (2001), KIM a MAUBORGNE (2005) (viz obrázek 42).

Obrázek 42: Entrepreneurship – Dotazník k výchozímu měření

Dále jsou studenti vyzváni, aby uvedli možnosti účasti na přednáškách a seminářích
s problematikou podnikání na dané vysoké škole. Možnosti odpovědí ke studijnímu
prostředí a přednáškám z hlediska zprostředkovaných znalostí a dovedností
(kognitivně) jsou rozčleněny dle sedmistupňové Likertovy škály. U veškerých
odstupňování byla v dotazníku respektována „zásada 7+/-2“, což umožňuje
vyváženou diferenciaci a rovnoměrný odstup od počátečního ke koncovému bodu
a nabízí též střední alternativu (viz Mummendey & Grau, 2008, str. 80). První tři
body vychází z univerzitních subtestů GUESSu (viz Bergmann & Golla, 2016),
zbývající byly zvoleny na základě aktuálního stavu výzkumu.
Po průzkumu oblasti Entrepreneurship se předmětem dotazníku stává oblast
Intrapreneurship. Jak partno z obrázku 43, je studentům nejprve nabídnuta definice
tohoto pojmu dle PINCHOT (1988), což by jim mělo usnadnit řešení dalších úloh.
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Obrázek 43: Intrapreneurship – Dotazník k výchozímu měření

Úvodem jsou předně zjišťovány možnosti a způsoby nabývání vědomostí o této
problematice (viz Evropská komise, 2007, str. 11). Následuje otázka týkající se
zamýšlené volby povolání ihned po ukončení studia a pět let po ukončení studia.
Otázka týkající se sklonů k Intra- a Entrepreneurshipu se v podobné formě objevuje
i ve studii GUESS (viz Bergmann & Golla, 2016).
Další pozornost je věnována osobní rovině studentů. Pomocí daných úloh se mají
respondenti sami ohodnotit (viz Mummendey & Grau, 2008, str. 13). I zde je
dotazník doplněn o definiční věty, které mají studentům usnadnit sebehodnocení.
Pojmem Entrepreneur se dle této definice označuje jedinec, který uvažuje o
založení podniku a této problematice věnuje svoji pozornost, jejímž vyústěním je
založení podniku. Intrapreneur je inovátorský, tvůrčí jedinec, tedy jakýsi „podnikatel
v podniku“. Definice byla provedena dle teorie „SCHUMPETER (2006) a BITZER“
(1991) a zdůrazňuje univarzalitu podnikatelských kompetencí v našem pracovním
prostředí (viz obrázek 44).

Obrázek 44: Entre-/Intrapreneur – Dotazník k výchozímu měření

Následují body týkající se perspektivy v oblasti entre- a intrapreneurship, které
umožňují činit jisté závěry ohledně podnikatelských intencí. Navíc byly též
zohledněny sociologické teorie z oblasti zakládání podniku, které se zaměřují na
vliv osobního vzoru při zakládání podniku (viz Teorie a stav výzkumu). Studenti
hodnotí, zda mají sklony být spíše „Intrapreneur“ nebo „Entrepreneur“. I zde
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dotazník vychází ze studie GUESS (viz Bergmann & Golla, 2016), některé body byly
přizpůsobeny potřebám tohoto výzkumu a částečně i doplněny o jednotlivé dílčí
aspekty. Hodnocení dosud získaných poznatků a dovedností (viz Evropská komise,
2007, str. 11), které vychází z rozsahu znalostí a dovedností (kognitivní aspekty)
získaných v kurzech a přednáškách, určuje rozdílnost podnikatelského chování.
Následující dva subtesty se věnují respondentům, kteří uvažují o podnikání.
Studenti, kteří neuvažují o založení podniku, nebo již podnik založili či převzali,
pokračují na následující stránce psychologikými otázkami (viz Obrázek 45).
Skutečnost, zda studenti odpověděli či neodpověděli na tyto otázky, již naznačuje
jejich vztah k problematice inovací a zakládání podniku.

Obrázek 45: Zájem o založení podniku – dotazník k výchozímu měření

Nejprve mají studenti možnost uvést všeobecné údaje k zamýšlenému podnikání.
Tyto se týkají časového rámce, právní formy podnikání jakož i sektoru, v němž by
případně chtěli podnikat. Kromě toho je též analyzována motivace vedoucí k
založení podniku. Výpovědi studentů v této části dotazníku jsou opět klasifikovány
dle Likertovy stupnice. Podobné údaje jako tento dotazník sleduje i studie GUESS
(viz Bergmann & Golla, 2016).
Jelikož měření psychologicko-kognitivních schopností a vlastností respondentů
připouští důležité závěry směrem k zodpovězění dosavadních otázek k
podnikatelskému myšlení a jednání a poskytuje též informace týkající se výuky
podnikatelských kompetencí na vysokých školách, budou v následujícím textu
popsány jednotlivé psychologické vlastnosti.
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Relevantní psychologické vlastnosti a schopnosti
V rámci výzkumu byly zjišťovány psychologické faktory, popř. předpoklady, které
dle výsledků současné vědy a výzkumu přispívají k objasnění podnikatelského
myšlení a jednání a vzniku podnikatelského záměru:
-

motivační předpoklady (zájem o problematiku založení podniku, motivace,
sebepřesvědčení );

-

volní předpoklady (schopnost činit rozhodnutí, asertivita, prosazování
vlastních myšlenek a názorů;

-

kognitivní předpoklady (kreativita);

-

osobnostní (relativně) stabilní vlastnosti (schopnost nést riziko, vůdčí typ,
sebekontrola, iniciativní, udává směr a Big-Five).

Motivační předpoklady jsou potvrzeny (1) zájmem o problematiku založení podniku,
(2) všeobecnou sebedůvěrou, přesvědčením o vlastních schopnostech a (3)
motivací k určitému výkonu.
(1) Specifický zájem o problematiku založení podniku
K měření specifického zájmu studentů o problematiku zakládání podniku byl použit
zkrácený

dotazník

(FIS;

Schiefele,

Krapp,

Wild

& Winteler,

1993)

se

sedmistupňovou Likertovou stupnicí (od 1 „vůbec nesouhlasí“ do 7 „plně souhlasí“).
Dotazník FIS (Schiefelea kol., 1993) byl vytvořen na základě explicitní teoretické
koncepce pro potřeby výzkumu specifických (studijních) zájmů. Výsledky
provedené analýzy faktorů a stupnice Rasch dokládají jednorozměrnost této
stupnice. Spolehlivost činila α = .90 (N = 298 studentů z různých studijních oborů).
Kromě toho byla ověřena i dostatečná validita měření (Schiefele a kol., 1993).
Odpovědi v této části dotazníku poodhalují částečně i prvky osobního hodnotového systému: „ Mám-li být upřímná(ý), problematika založení firmy mě nezajímá“ či
„Pokud bych měl více času, zabýval bych se touto problematikou důsledněji“.
Podrobnější informace k této části dotazníku a vyhodnocení odpovědí následuje v
další kapitole po popisu procesu získávání dat a vyhodnocení údajů.
Současné výzkumy zájmů definují zájem jako specifický vztah mezi člověkem a
předmětem (bližší informace viz Teorie o člověku a objektu, Krapp, 2014; též
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Schiefele, 2009). Zájem se tudíž vytváří na základě zabývání se předmětem
(Schiefele, 2009). Zájem o určité téma, kokrétní objekt, stav, činnost či obsah se
zpravidla vytváří postupně na základě předchozích zkušeností a vykazuje jistou
stabilitu (Schiefelea kol., 1993). K základním prvkům zájmu patří mimo jiné emoční
a hodnotové prvky. Obě tyto složky jsou chápány jako „mentálně reprezentovaná
spojení mezi předmětem zájmu (téma, aktivita, nebo fyzický objekt) a určitými
vztahy“ (Schiefele a kol., 1993, str. 336). Hodnotové vztahy popisují spojení mezi
věcným stavem a jeho hodnocením z hlediska osobní důležitosti (Schiefele a kol.,
1993). Zájem je dále charakterizován jeho interním charakterem. Z této teorie zájmu
vyplývá význam skutečnosti, „že se osoba s předmětem zájmu a s ním spojenými
možnostmi osobně identifikuje. […] Kdo se o určitou věc zajímá, ten se o ní chce
dozvědět víc, chce se informovat, rozšířit své vědomosti“ (Krapp, 2014, str. 261).
Aby bylo možno podpořit vznik a rozvoj nového zájmu o určitou oblast (např. o
založení podniku), je třeba nejprve zprostředkovat prvotní kontakt, který o danou
věc vyvolá zájem: tímto způsobem vzniká nestabilní, situační zájem. Stabilizace
zájmu vyžaduje jistý čas a je silně závislá na vnějších vlivech a podnětech (například
výuka na téma zakládání podniku, nabídka poradenství, workshopy, školení,
konference). Pomocí identifikace a zvnitřnění dochází k přeměně situačního zájmu
na zájem trvalý (Krapp, 2014).
Na základě těchto poznatků lze zájem o problematiku založení podniku hodnotit
jednak jako signifikantní předpoklad pro úspěšné zahájení činnosti a skutečnou
realizaci (například založení vlastního podniku), ale i jako zamýšlený výsledek, popř.
„cíl studia a akademické výuky“ (Schiefele a kol., 1993, str. 336). Z tohoto důvodu
se jeví jako vysoce smysluplné podchytit zájem studentů o založení podniku.
(2) Přesvědčení o vlastních schopnostech
Přesvědčení o vlastních schopnostech studentů bylo zjištováno za základě dvou
úloh škály SWE (Schwarzer & Jerusalem, 1999) na sedmistupňové Likkertově
stupnici (od 1 „vůbec nesouhlasí“ do 7 „plně souhlasí“). Škála SWE měří vlastní
úsudek o kompetencích “vyrovnat se v každodenním životě s běžnými problémy a
vlastními silami úspěšně zvládat krizové situace“ (Hinz, Schumacher, Albani,
Schmid & Brähler, 2006, str. 26). Škála SWE může být použita jak u dospělých, tak
u mladistvých (od 12 let věku). Odpovídající body odráží vnitřně stabilní vlastnost
přesvědčení o vlastní úspěšnosti (Schwarzer & Jerusalem, 1999). Nálezy analýzy
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faktorů odůvodňují jednorozměrnost stupnice, Spolehlivost byla u různých studií
mezi α = .76 a α = .90. Byla potrvzena i validita škály SWE (Schwarzer & Jerusalem,
1999). Tato škála byla mezitím přeložena již do 33 jazyků (Schwarzer, 2017, URL:
http://userpage.fu-berlin.de/~health/faq_gse.pdf) a použita ve více než 20 zemích k
četným výzkumům (viz mj. Luszczynska, Scholz & Schwarzer, 2005; Schwarzer &
Hallum, 2008).
Tyto dva použité výroky zaznamenávají optimistická očekávání studentů, popř.
optimistickou sebedůvěru (příklad: „K obtížím přistupuji s optimismem, jelikož se
vždy mohu spolehnout na své zkušenosti.“). Deskriptivní výsledky předložené
případové studie obsahuje následující kapitola.
Koncepce přesvědčeností o vlastních schopnostech se opírá o sociálně-kognitivní
teorii Bandury (1997). Pojmem „přesvědčenost o vlastních schopnostech“ se rozumí
víra v sebe sama, ve své schopnosti, vědomosti a schopnosti uschopňujících
člověka mít svůj osud pevně ve svých vlastních rukou (Wood & Bandura, 1989, str.
364). Sebedůvěra patří k důležitým motivačním prvkům, které ovlivňují jak emoční,
tak kognitivní procesy, a tím i výsledky našeho jednání (Zhao, Seibert & Hills, 2005).
Souvislost mezi sebedůvěrou a vznikem podnikatelského záměru je častým
předmětem vědeckého zájmu. Tak například dotazníkový průzkum autorů BarNira,
Watsona a Hutchinse (2011) provedený na 393 studentech ukazuje, že sebedůvěra
při interakci mezi různými veličinami a podnikatelskými záměry často hraje mediační
roli. Dále byla v uvedeném průzkumu zjištěna statisticky signifikantní souvislost
mezi sebedůvěrou a podnikatelskými sklony (r = .39, p < .001). Podobné výsledky
přinesla též dotazníková studie Zhaoa a kol. (2005), kteří pomocí dotazníkového
výzkumu provedeného na vzorku 265 studentů oboru Ekonomika podniku z pěti
univerzit dokázali souvislost mezi sebedůvěrou a podnikatelským chováním.
Sebedůvěra má přímý, statisticky relevantní efekt na podnikatelské sklony (β = .49,
p < .01). Kromě toho ukazují výsledky na to, že efekty formálního učení a
podnikatelská zkušenost statisticky významně podporují sebedůvěru (β = .45, p <
.01 und β = .35, p < .01).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se jeví jako slibné, k veličinám, které v
plánované případové studii byly použity pro zkoumání podnikatelského studia,
přiřadit i veličinu sebedůvěra. Sebedůvěra může být důležitým faktorem
rozhodujícím o založení podniku.
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(3) Motivace k výkonům
K zachycení motivace k výkonům byly v rámci výzkumu zařazeny dva body z
celkového inventáře výkonnostní motivace (LMI; Schuler & Prohaska, 2000).
Použité body měří na sedmistupňové Likertově škále (od 1 „vůbec nesouhlasí“ do
7 „plně souhlasí“) celkovou orientaci chování, plnění cílů z vlastní iniciativy (příklad:
„Nevyhýbám se řešení obtížných situací.). Inventář výkonnostní motivace (LMI) se
používá v psychologickém výzkumu a v profesní diagnostice (u osob starších 16
let), byl přeložen do více jazyků a ověřen na namátkovém vzorku 1671 osob (N =
1671). Interní konzistence se na základě vícerých studií pohybuje mezi α = .68 a α
= .86 a je tudíž uspokojivá až dobrá. Dále byla potvrzena i dostatečná validita
dotazníku. Deskriptivní výsledky bodů této části dotazníku obsahuje následujcí
kapitola.
Motivaci lze chrakterizovat jako „aktivující orientaci na pozitivně hodnocený cílový
stav“ (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, str. 15). Ochota a vůle jedince investovat
námahu a vytrvalost do dosažení svého cíle, je determinována motivací: V popředí
motivačních procesů je stanovení cíle na základě vlastního zájmu a vlastního
očekávání (Corno, 2011). Výzkum motivace k výkonům se zabývá především
přímými a nepřímými vlivy na aspekty chování, například na námahu, výdrž a
upřednostňování náročnějších úloh (Schiefele, 2009).
Koncept motivace k výkonům vychází z učení McClellandové (1961), která
předpokládala, že jedinci s vyšší motivací se častěji podílejí na inovačních aktivitách
nežli jedinci s méně vyvinutou motivací. Dále McClellandová (1961) vycházela z
toho, že lidé s vysokou motivací dávají přednost výzvám a obtížnějším, leč stále
ještě zvládnutelným úkolům spojeným se středně vysokým rizikem. Statisticky
signifikantní, korelativní souvislosti mezi motivací a podnikatelským záměrem popř.
úspěchem v podnikání byly potvrzeny již v mnoha empirických studiích a
metaanalýzách (viz mj. Collins, Hanges & Locke, 2004). Bude třeba ještě provést
zevrubnější výzkum a objasnit kauzální souvislosti mezi motivací k výkonům a
podnikatelskými záměry, popř. úspěšností v podnikání (Brandstätter, 2011).
Volní předpoklady studentů byly zachyceny v následující práci prostřednictvím (4)
rozhodovacích schopností a (5) schopnosti prosadit své myšlenky a názory.
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(4) Schopnost činit rozhodnutí
Schopnost činit rozhodnutí byla stanovena pomocí dvou úloh z inventáře SSI-4
(Kuhl & Fuhrmann, 1998) na sedmistupňové Likertově škále (od 1 „vůbec
nesouhlasí “ do 7 „zcela souhlasí“). Úkoly sledují schopnost v určitých situacích
vědomě jednat („Plnění řady úloh odkládám, protože potřebuji hodně času ke
zvážení všech alternativ.“). Deskriptivní výsledky k schopnostem činit rozhodnutí
obsahuje následující kapitola.
Schopnost činit rozhodnutí je důležitou složkou seberegulace, sebeovládání.
Funkce těchto volních kontrolních strategií tkví v přerušení úvah, navození rychlých
rozhodnutí a úspornosti při zpracování informací ve smyslu zamezení předlouhým
rozhodovacím procesům, které mohou znemožnit zahájení jednání (Kuhl &
Fuhrmann, 1998). Tím je jednání orientováno směrem k cíli (detailní popis teorie
seberegulace poskytuje Kuhl, 2001). Schopnost činit rozhodnutí patří k základním
předpokladům a úlohám zakladatelů podniku a nesporně významným způsobem
ovlivňuje vznik podnikatelského záměru a přispívá i k úspěšnosti v podnikání.
(5) Schopnost prosadit se
Přítomnost schopnosti prosadit se byla zkoumána na základě tvrzení „Rád(a)
prosazuji vlastní názor i navzdory nepříznivým okolnostem.“ na sedmistupňové
Likkertově škále (od 1 „vůbec nesouhlasí “ do 7 „zcela souhlasí“). Deskriptivní
výsledky ke schopnostem prosadit se obsahuje následující kapitola.
Blickle (2004) ve své práci poukazuje na skutečnost, že schopnost prosadit se má
úzkou vazbu s mocí a představuje potřebu mít vliv. Prosazování vlastních zájmů
patří ke každodenním úkolům podnikatele. Lze předpokládát, že osoby s větší
schopností prosadit se mají spíše sklony k samostatné činnosti a zakládání podniku
a jsou jako podnikatelé úspěšnější nežli jedinci, kteří své názory prosazují jen s
určitými obtížemi.
Přítomnost kognitivních předpokladů k podnikání byla u studentů zkoumána na
základě jejich kreativity.
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(6) Kreativita
Kreativita studentů byla zkoumána pomocí otázky „Jak sami hodnotíte své
schopnosti v oblasti kreativity?“ na sedmistupňové Likkertově škále (od 1 „zcela
nevýrazné “ do 7 „velmi vysoké“). Deskriptivní výsledky jsou popsány v následující
kapitole.
Kreativita je popisována jako „produkce nových a užitečných myšlenek a nápadů v
rámci služeb, procesů a pracovních postupů“ (Zhou & Shalley, 2013, str. 2) a má
úzkou vazbu na inovaci. Rozdíl mezi kreativitou a inovací je následující: zatímco
těžištěm kreativity je „výroba“ nových a užitečných myšlenek jednotlivcem či týmem,
spočívá inovace zejména v implementaci nových myšlenek či postupů v rámci
jednotky nebo organizace (Zhou & Shalley, 2013, str. 3).
Ve většině studií je kreativita popisována jako závislá veličina. Současný výzkum
vychází z předpokladu, že kreativní jedinci jsou schopni nalézat nová, neotřelá
řešení komplexních úloh. Důležitým faktorem kreativity je vliv prostředí (podpora ze
strany nadřízených, jejich důvěra, vztahy na pracovišti, motivace) (Zhou & Shalley,
2013).
Motivační teorie definuje tři složky kreativity: specificky odborné vědomosti a
dovednosti, relevantní strategie a vnitřní motivaci. Všechny tyto tři složky jsou
předpokladem pro úspěšné vyřešení problému. Zhou a Shalley (2013) poukazují na
skutečnost, že vnitřní motivace je základním předpokladem kreativity. Pokud bude
mít jedinec obsáhlé specificky odborné vědomosti i široký rejstřík strategíí řešení
problémů, nebude vyvíjet kreativní myšlenky, pokud nebude vnitřně motivován a
nebude mít vůli se zcela a plně danému úkolu věnovat a vytrvale se jím zabývat (str.
12).
Kreativita je též vnímána jako tvůrčí forma poznávání (divergentní myšlení) (Zhou
& Shalley, 2013). Pro nalezení nových řešení či pro vyvinutí nových produktů je
nutné nejprve umět vyhledávat určité informace, tyto informace vyhodnotit z různých
úhlů pohledu a posoudit význam starších či již známých informací pro řešení nových
problémů. Jen tak mohou vzniknout různé nové, často komplexnější koncepty (Zhou
& Shalley, 2013, str. 19). Závěrem lze konstatovat, že kreativní poznávání zahrnuje
generování a vyhodnocování myšlenek a posouzení, jaké myšlenky budou určující
pro další práci.
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Souvislost mezi kreativitou a podnikáním je tedy zcela zřejmá. Nové, přínosné
myšlenky hrají u obou pojmů důležitou roli (Gielnik, 2013, str. 78 a násl.). Pod
pojmem podnikatelské myšlení a jednání se ovšem rozumí též schopnost,
přeměňovat myšlenky v činy (iniciace a realizace jednání). Snad každé založení
podniku začíná (je iniciováno) tvůrčí myšlenkou.
Sociální faktory, popř. (relativně) stabilní osobní vlastnosti byly v následující studii
zkoumány na základě (7) ochoty nést riziko, (8) zájmu o vůdcovství, (9) vniřních
kontrolních mechanismů, (10) iniciativnosti (11), udávání směru a (12) otevřenosti
vůči novým zkušenostem, svědomitosti, extraverzi, snášenlivosti a neuroticismu
(Big Five).
(7) Ochota a schopnost nést riziko
Ochota nést riziko u dotazovaného vzorku studentů byla zjišťována pomocí
adaptované položky R-1 dle autorů Beierlein, Kovaleva, Kemper a Rammstedt
(2015). Jednalo se o otázky typu „Jak hodnotíte svoji ochotu nést riziko?“. Opět byla
využita sedmistupňová Likkertova škála (od 1 „vůbec žádná“ do 7 „velmi výrazná“)
k hodnocení ochoty nést riziko. Deskriptivní hodnoty jsou obsaženy v následující
kapitole. Beierlein a kol. (2015) referují o uspokojivé spolehlivosti položky R-1 (r =
.74) a poukazují na její obsahovou, strukturální a kriteriální validitu.
Jedinci s velkou potřebou jistoty pravděpodobně nebudou příliš často těmi, kteří
budou uvažovat o založení podniku a nebudou tedy ani zakládat vlastní podnik
(Fritsch, 2016). Pro podnikatelské myšlení a jednání má ochota nést riziko důležitou
roli. Fritsch (2016) zde zdůrazňuje, že podnikatelé jsou zpravidla do značné míry
„hráči a hazardéři“ (str. 47 a násl.), avšak riziko přímo nevyhledávají. Nejsou plaší a
neobávají se rizika tolik, jako zaměstnaní lidé a vykazují celkově větší ochotu nést
předvídatelné riziko (Fritsch, 2016, str. 48).
(8) Vůdčí typ
K podchycení zájmu o vedoucí roli byla v této studii využita stupnice od Nicholsona
a Arnoldse (1991). Tato stupnice obsahuje pět výroků (např. „Chtěl(a) bych řídit
spolupracovníky.“) a měří na sedmistupňové Likkertově škále (od 1 „vůbec
nesouhlasí“ do 7 „zcela souhlasí“) zájem přebírat vůdčí roli. Výsledky výzkumu a
deskriptivní popis obsahuje následující kapitola.
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V současné odborné literatuře nacházíme řadu definic pojmu vedení. Většina definic
se shoduje v tom, že při vedení jde o vliv a jistou moc nad jinými osobami a jejich
orientaci na společný cíl. Vedení spolupracovníků je vždy interaktivní proces, ve
kterém není vždy na prvním místě dominance a vykonávání moci, nýbrž jasná
komunikace a úkolování. Vedení spolupracovníků patří k primárním úkolům
podnikatele. Proto lze usoudit, že jedinci s většími, silněji vyvinutými sklony k
vedení, tedy vůdčí typy, se budou spíše zajímat a usilovat o založení podniku nežli
zbytek populace.
(9) Přesvědčení o možnosti mít věci pod kontrolou
K měření této veličiny, tedy vlastního přesvědčení, že mám věci pod kontolou, byly
použity dvě výpovědi ze škály „Přesvědčení o interní – externí kontrole 4 (IE-4) od
autorů Kovaleva, Beierlein, Kemper a Rammstedt (2012). Tyto body zachycují na
sedmistupňové Likertově škále (od 1 „vůbec nesouhlasí“ do 7 „zcela souhlasí“)
přesvědčení učité osoby, že může kontrolovat i ovlivňovat události, které často
spattřuje jako důsledek svého vlastního jednání (Kovaleva a kol., 2012). Škála IE-4
byla validována pomocí namátkového vzorku 539 osob (od 18 let). Autoři dále
referují o dostatečné validitě. Spolehlivost se pohybuje mezi α = .56 a α = .64. O
výsledcích této studie bude referováno v následující kapitole.
Přesvědčení o tom, že mohu konrolovat a ovlivňovat průběh událostí, souvisí s
přesvědčením, že i v nových, neznámých situacích budu schopen efektivně jednat.
Vidíme zde jistou shodu se schopností prosadit se. Z těchto poznatků vyplývá, že
jedinci se silným přesvědčním o svých možnostech mít věci pod kontrolou, vidí
události jako důsledek svého jednání (úspěchy i neúspěchy), nikoli jako dílo náhody
či štěstí. Tito jedinci budou spíše patřit mezi ty, kteří budou uvažovat o založení
podniku či jej následně skutečně založí.
(10) Vlastní iniciativa
Vlastní iniciativa studentů byla zkoumána pomocí dvou výpovědí z dotazníku autorů
Frese, Fay, Hilburger, Leng a Tag (1997). Tyto body zachycují na sedmistupňové
Likertově škále (od 1 „vůbec nesouhlasí“ do 7 „zcela souhlasí“) aktivní a samostaný
postup při zvládání problémů a řešení úloh a tendenci dělat víc, než je ve
skutečnosti požadováno (např. tvrzení: „Přebírám ihned iniciativu, i když to druzí
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nedělají.“). Frese a kol. (1997) potvrzují dostatečnou validitu tohoto nástroje měření.
Deskriptivní výsledky budou opět znázorněny v další kapitole.
Vlastní iniciativa je důležitým hnacím faktorem, který umožňuje řadu změn a je
důležitá jak u zaměstnanců na pracovišti, tak při podnikatelském myšlení a jednání.
Jedinci, kteří pouze plní příkazy, nejsou schopni se aktivně samostatně a tvůrčím
způsobem podílet na změnách a inovacích, natož tyto iniciovat (Frese, Garst & Fay,
2007). Moderní svět je orientován na změny a inovace. Výzkumy zabývající se
vlastní iniciativou jsou důležité pro pochopení toho, jak lidé mohou změnit situaci, v
níž pracují a jak ovlivňují změny na pracovišti i ve společnosti (Frese a kol., 2007,
str. 1085). Je nutno dodat, že vlastní iniciativa je determinována celou řadou faktorů,
například kontextem, situací na pracovišti, stupněm autonomie, ale též řadou
osobních vlastností, mezi které patří sebedůvěra, možnost ovlivňovat chod událostí
apod. Frese a kol. (2007) rozlišují tři složky vlastní iniciativy: (a) vlastní iniciace, (b)
proaktivita a (c) vytrvalost při překonávání překážek. Pojmem (a) vlastní iniciace se
rozumí chování, které je regulováno vlastními cíli. Cíle si jedinec určuje sám, aniž
by na něj byl vyvíjen jakýkoli nátlak. (b) Proaktivní složka může být definována jako
zaměření na dlouhodobé cíle: určitý úkol je splněn, aniž by došlo k upozornění na
konkrétní termín. Osoby, které takto postupují, jsou schopny samostatně a včas
odhalit případné problémy, výzvy nebo nově vznikající možnosti a jsou schopny
problémy též samostaně řešit, jelikož k tomu využívají vhodných příležitostí.
Výzkum motivačních a volních psychologických faktorů jednoznačně ukazuje, že
bez nutné (c) vytrvalosti při překonávání bariér většina plánů ztroskotá (viz mj.
Corno, 2011).
Souvislost mezi osobní iniciativou a podnikatelským myšlením a jednáním byla
mimo jiné zkoumána v dotazníkové studii týmu Freese a kol. (1997): výsledky
dosvědčují, že zakladatelé podniku vykazují statisticky signifikantně vyšší hodnoty
osobní iniciativy než jiní zaměstnanci. Osobní iniciativa je předmětem četných
výzkumů (např. souvislost mezi spokojeností na pracovišti a osobní iniciativou při
zakládání podniku) (Hahn, Frese, Binnewies & Schmitt, 2011).
Závěrem můžeme konstatovat, že osobní iniciativa patří mezi důležité složky
podnikatelského chování. Zakladatelé podniku musí přicházet s novými, neotřelými
myšlenkami, vyvinout a nastartovat něco zcela nového, rozeznat a využít možnosti
a příležitosti, započaté dílo bez externích instrukcí či pobídek úspěšně dokončit,
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stanovit si samostatně cíle, nevzdávat se při problémech a obtížích a dlouhodobě
plánovat.
(11) Udávání směru
K podchycení této schopnosti (Gunnesch-Luca, Moser & Klöble, 2010, str. 53) byly
v rámci výzkumu použity dvě výpovědi. Měří se na sedmistupňové Likertově škále
(od 1 „vůbec nesouhlasí“ do 7 „zcela souhlasí“) pro měření tendence k udávání
směru (TDS) autorů Batinic, Haupt und Wieselhuber (2006) (příklad: „Při
nejnovějších trendech a vývoji často pozoruji, že se ostatní řídí podle mne.“).
Validita TDS byla ověřena pomocí Big Five, vlastní iniciativy, sebedůvěry a jiných
osobních vlastností (korelativní výsledky poskytuje Batinic a kol., 2006). Výsledky
výzkumu budou objasněny v následující kapitole.
Z hlediska podnikatelského myšlení a jednání hraje schopnost udávat směr
důležitou roli. Člověk udávající směr může být charakterizován jako otevřenější vůči
inovacím a má tendenci se osamostatnit (Batinic a kol., 2006, str. 69). Tito lidé bývají
dobře informováni, disponují bohatou sociální síťí, sami upozorňují na inovace a
vyzdvihují jejich přínos (Batinic a kol., 2006).
Jedinec udávající směr je schopen rychle identifikovat přínos popř. potenciál
inovace a předat tyto poznatky své sociální skupině. Batinic a kol. (2006) rozlišují tři
prvky udávání směru: příjem (vstup), zpracování a výstup. Vstupem se rozumí
aktivní přijem informací o inovacích, zpracování definují Batinic a kol. (2006) jako
zdůraznění určitých znaků, rysů či vlastností inovací. Výstup popisují jako transfer,
tedy předávání poznatků o inovacích dalším členům týmu.
Zatím není zcela zřejmá souvislost mezi udáváním směru a sklony k inovacím.
Výsledky dosavadních výzkumů jsou nejednoznačné a bude třeba ve výzkumu
pokračovat (Gunnesch-Luca, Klöble, Göritz & Moser, 2013; Gunnesch-Luca a kol.,
2010).
(12) Otevřenost vůči zkušenostem, svědomitost, extroverze, snášenlivost a
neuroticismus
Závěrem bylo ve studii zkoumáno pět relativně stabilních osobních vlastností
studentů. K tomuto účelu byla využita zkrácená verze inventáře Big Five (BFI-K,
Rammstedt & John, 2005). Pomocí deseti výroků byly na sedmistupňové Likertově
stupnici (od 1 „nesouhlasí vůbec“ do 7 „zcela souhlasí“) měřeny následující typické
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osobní vlastnosti, popř. faktory: otevřenost vůči novým zkušenostem (např. tvrzení
„Mám představivost, fantazii.“), svědomitost (např. „Úkoly plním důsledně.“),
extroverze („Jsem společenský, rád(a) navazuji nové kontakty.“), snášenlivost
(„Mám sklony kritizovat ostatní.“) a neuroticismus („Jsem uvolněný, klidný, stres mě
nedokáže vyvést z míry.“). Použitý dotazník byl sestaven na základě dvou
reprezentativních vzorků (cílovou skupinou byli studenti dvou německých univerzit
různých studijních oborů, N1 = 459, N2 = 391). Provedená analýza příslušných
faktorů jednoznačně potvrdila pětidimensionální strukturu dotazníku (Rammstedt &
John, 2005). Přesnou strukturu dotazníku, způsob jeho vyhodnocení a podrobné
deskriptivní výsledky této případové studie obsahuje následující kapitola.
Výsledky aktuálních psychologických studií poukazují na to, že „určité osobnostní
rysy jsou u podnikatelsky činných osob obzváště silně vyvinuty“ (Fritsch, 2016, str.
47). Mezi vlastnosti, které jsou zmiňovány nejčastěji v souvislosti s podnikatelským
myšlením a jednáním patří zejména ty, které obsahuje osobnostní model Big Five.
Tento model popisuje osobnost člověka pomocí pěti relativně stabilních vlastností.
V následujícím kroku tyto osobnostní rysy budou blíže specifikovány.
Otevřenost vůči novým zkušenostem popisuje „hloubku, šířku, originalitu a
komplexnost osobního mentálního života“ (John, Naumann & Soto, 2008, str. 138)
a je definována jako lidská vlastnost, která charakterizuje člověka „intelektuálně
zajímavého, který má představivost, je kreativní, hledá nové myšlenky, nápady a
nová, alternativní řešení a estetické normy“ (Zhao, Seibert & Lumpkin, 2010).
Otevřenost vůči novým zkušenostem koreluje s některými aspekty inteligence,
například s kreativitou. Kreativita a sklony k inovačním změnám patří mezi
nejdůležitější vlastnosti podnikatelů. Mají-li včas a správně identifikovat možnosti či
šance, musí mít určitou kreativitu a být otevřeni novým myšlenkám. K úspěšnému
založení a vedení podniku je nutné umět zvládat nové úkoly a vypořádat se s
trvalými změnami na trzích i s novými technologiemi.
Svědomitostí označují Zhao a kol. (2010) „osobnostní dimenzi, která osahuje
způsob a míru dosažení výsledků, pracovní motivaci, schopnost organizovat,
plánovat, sebekontrolu a akceptování tradičních norem, slušnost a respekt vůči
druhým“ (str. 384). Podobnou definici svědomitosti nabízí i John a kol. (2008):
“[S]ocially prescribed impulse control that facilitates task- and goal-directed
behaviour, such as thinking before acting, delaying gratification, following norms and
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rules, and planning, organizing, and prioritizing tasks“ (str. 138). Svědomitost je
často spojována s motivací k výkonům, trpělivostí a vytrvalostí: v oblasti výzkumu
podnikatelských vlastností se zpravidla vychází z předpokladu, že svědomitější
jedinci jsou v oblasti podnikání zároveň i úspěšnější. Lze i předpokládat, že tato
vlastnost hraje důležitou roli při zakládání podniku (Zhao a kol., 2010).
Exrtroverze je způsob přístupu k sociálnímu a materiálnímu světu (John a kol.,
2008, str. 138). Vysoce extrovertní jedinci jsou aktivní, dovedou prosadit své
myšlenky, názory a postoje, jsou sebevědomí, optimističtí a dominantní v sociálních
interakcích. Tyto vlastnosti jsou často uváděny v souvislosti s úspěšnými
podnikateli. V aktuálním výzkumu v oblasti vlastností zakladatelů podniku se
zpravidla vychází z předpokladu, že pro extrovertní jedince se založení podniku jeví
jako atraktivnější ve srovnání s osobami introvertními (Zhao a kol., 2010). Řada úloh
zakladatele podniku je spojena se sociálními interakcemi, například sdílení
vlastních vizí a nadšení s ostatními, tvorba sociálních sítí, vyjednávání. Tyto úkoly
budou proto více atraktivní pro jedince extrovertní a budou při jejich plnění
pravděpodobně též úspěšnější.
Pojmem snášenlivost rozumí John a kol. (2008) „contrasts a prosocial and
communal orientation toward others with antagonism and includes traits such as
altruism, tendermindedness, trust, and modesty” (str. 138). Tato vlastnost popisuje
způsob zacházení s jinými lidmi. Snášenliví jedinci mají pochopení pro potřeby a
starosti ostatních, rozumí jim a nevyvolávají konflikty. Výsledky empirických studií
dokládají, že vysoce snášenliví jedinci vyhledávají spíše profese v sociální oblasti
než v ekonomice (Barrick, Mount & Gupta, 2003). Jelikož zakladatelé podniku musí
často prosazovat své názory a zájmy a bojovat o přežití svého podniku v rámci
tvrdých tržních podmínek, vychází se ve výzkumných studiích z předpokladu, že
snášenlivost a úspěšnost v podnikání (nebo taky v podnikatelském myšlení a
jednání) jsou navzájem spíše v protikladu než ve shodě (Zhao a kol., 2010).
Neuroticismus je definován jako protiklad emoční stability a vyznačuje se velkými
negativními emocemi jako je strach, podrážděnost, smutek a napětí (John a kol.,
2008). Osobnost zakladatele podniku se v literatuře popisuje jako rezistentní vůči
stresu, odolná, optimistická a vyrovnaná (Zhao a kol., 2010). Tito jednici na sebe
berou fyzickou i emoční zátěž a nevzdávají se ani v situacích, kdy ostatní jsou
například výsledky zklamaní a mají pochybnosti o svých schopnostech. Z těchto
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poznatků vyplývá, že úspěšní zakladatelé podniku musí vykazovat vysokou emoční
stabilitu (Zhao a kol., 2010). Jedinci s nízkou emoční stabilitou nejsou rezistentní
vůči stresu a při výskytu a řešení problémů mají sklony k bezradnosti a beznaději,
začínají pochybovat o svých schopnostech a snáze a rychleji propadají panice. Jsou
též citliví vůči negativnímu hodnocení či negativní zpětné vazbě. Opakované
neúspěchy je demotivují a odrazují.
Vliv osobnosti na podnikatelský úspěch byl poměrně často centrem empirických
studií a analýz (viz mj. Brandstätter, 2011; Rauch & Frese, 2007a; Zhao & Seibert,
2006; Zhao, Seibert & Lumpkin, 2010). S ohledem na výsledky aktuálních výzkumů
lze konstatovat, že faktory Big-Five mohou vysvětlovat některé individuální rozdíly
v podnikatelském chovaní a myšlení (např. identifikace příležitostí a schopnost tyto
dále využít nebo vztah k inovacím). Leutner a kol. (2014) například ve své empirické
studii s 670 zúčastněnými jedinci dokázali, že extroverze statisticky signifikantně
předpovídá úspěšnost v podnikání (β = .26). Kromě toho byly v rámci studie
Leutnera a kol. (2014) objeveny statisticky významné korelace mezi extroverzí a
kreativitou (r = .27, p < .01) stejně jako mezi otevřeností vůči novým zkušenostem
a kreativitou (r = .66, p < .01). Analýza Zhaoa a kol. (2010) přinesla podobné
výsledky: svědomitost, otevřenost vůči novým zkušenostem, emoční stabilita a
extroverze vykazují statisticky signifikantní pozitivní souvislosti s podnikatelskými
úmysly. Dále výsledky empirických studií autorů Zhaoa a Seiberta (2006) potvrzují,
že extroverze (β = .09, p < .01), otevřenost vůči novým zkušenostem (β = .18, p <
.01) a svědomitost (β = .26, p < .01) mají pozitivní vliv na podnikatelské sklony a
neuroticismus (β = -.12, p < .01) jakož i snášenlivost (β = -.22, p < .01) se naopak
projevují negativně.
Závěrem lze říci, že aktuální výzkum považuje a hodnotí Big Five osobnostních
vlastností jako velice slibný faktor, který rozhoduje o vzniku podnikatelských záměrů
či sklonů i o úspěšnosti v podnikání. Výsledky naznačují, že otevřenost vůči novým
zkušenostem, extroverze a svědomitost pozitivně ovlivňují zakládání podniku
(Fritsch, 2016). Oproti tomu neuroticismus a vysoká míra snášenlivosti sklony k
podnikání ovlivňují negativně. Fritsch (2016) však zároveň tvrdí, že vliv
osobnostních faktorů je při rozhodování pro či proti samostané činnosti ve srovnání
s jinými faktory poměrně malý (str. 47). Navíc vliv jednotlivých osobnostních faktorů
na rozhodování o založení podniku je jiný než vliv těchto faktorů na úspěšnost v
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podnikání (Fritsch, 2016, str. 47). Souvislost mezi Big-Five osobnostních vlastností
a úspěšným založením podniku je zřejmá, neboť otevřenost vůči novým
zkušenostem zvyšuje pravděpodobnost, že se jedinec rozhodne pro samostatnou
výdělečnou činnost či založení podniku. Extrovertze je důležitá při vstupu na trh.
Svědomitost například přispívá k včasnému plnění úkolů, dodržování termínů apod.
Úspěšné vedení podniku vyžaduje emoční stabilitu (nízký stupeň neuroticismu) a
schopnost řešit konflikty (nízkou míru snášenlivosti) (Fritsch, 2016, str. 47).
Nejnovější výsledky psychologického výzkumu ukazují, že Big Five-osobnostních
rysů je poměrně stabilní, v průběhu času se však mění přeci jen více, nežli se
původně předpokládalo.
Kvantitativní analýzy
Vyhodnocení výsledků dotazníku bylo provedeno pomocí statistického programu
IBM SPSS 22. Vyhodnocení proběhlo v následujících dvou krocích:
(1) dílčí analýzy:
a. základní analýzy stupnic pro vyhodnocení předpokládaných výsledků
výzkumu a kontrola jejich spolehlivosti a validity;
b. propočet spolehlivosti a parametry stupnic;
c. analýza koreltivních vazeb mezi sledovanými veličinami;
d. různé deskriptivní analýzy;
e. hlavní analýzy;
f. ověření rozdílných průměrných hodnot pomocí t-testů.
4.4.3. Výsledky
V další části této práce budou podrobně popsány výsledky provedené empirické
studie. Hlavní pozornost bude nejprve věnována výsledkům výchozích analýz.
Závěrečný průzkum se věnuje rozdílům mezi českými a německými studenty.
Výchozí analýzy
27,3% německých (N = 55) a 56,8% (N = 74) českých dotázaných studentů uvádí,
že se již zúčastnili kurzu s problematikou zahájení podnikání. Značné rozdíly mezi
oběma vysokými školami mohou být způsobeny heterogenitou německého vzorku
studentů: jak je patrné z Tabulky 12, studovalo v době sběru dat 19,7% německých
a 43,9% českých respondentů obor Ekonomika podniku.
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Pokud jde o specializaci na podnikání ve vyšších semestrech, vidíme heterogenní
obrázek (viz Tabulka 68). Výsledky naznačují, že na OTH Regensburg je v
některých studijních oborech fakulty ekonomiky podniku a fakulty všeobecných věd
a techniky mikrosystémů možné se ve vyšších semestrech specializovat na
založení podniku, což na fakultě stavební a aplikovaných sociálních a zdravotních
věd zřejmě možné není.
Na VŠTE v Českých Budějovicích je tato možnost specializace na Ústavu
podnikové strategie a na Ústavu technicko-technologickém. Na tomto místě je nutno
upozornit na malý vzorek studentů, kteří se účastnili pretestu: na základě nízkého
počtu respondentů je nutno předložené výsledky interpretovat s jistou opatrností.
Tabulka 68: Rozložení odpovědí na otázku „Je ve Vašem studijním oboru možné se ve
vyšších semestrech specializovat na zakládání podniku?“; údaje v
absolutních číslech
OTH Regensburg

VŠTE ČB

je možné/není možné

je možné/není možné

Všeobecných věd a techniky
mikrosystémů

9/13

0/0

Ekonomiky podniku

8/17

53/4

Stavební

0/5

3/0

Aplikovaných sociálních a
zdravotních věd

0/3

0/0

Strojní

0/0

0/2

Ústav podnikové strategie

0/0

9/1

Ústav technicko-technologický

0/0

1/1

Fakulta

Čtyři studenti OTH Regensburg a sedm studentů VŠTE v Českých Budějovicích
uvádí, že se v současné době pokouší založit podnik (osm z nich je studenty oboru
Ekonomika podniku, dvě osoby studují stavební obor a jedna další osoba
všeobecné vědy a techniku mikrosystémů).
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Pokud jde o podnikatelský záměr ihned po ukončení studia, uvádí pouze 3,7% (N =
54) z dotázaných na OTH Regensburg, že zvažují převzít rodinný, popř. jiný externí,
již existující podnik. V okamžiku sběru dat si žádný z dotazovaných studentů
(studentek) nedokázal(a) představit, že by ihned po ukončení studia založil(a)
vlastní podnik. Na VŠTE v Českýc Budějovicích 11,8% z dotázaných studentů
zamýšlí ihned po ukončení studia založit buď vlastní podnik nebo převzít podnik
rodinný. Rozložení podnikatelského záměru na obou partnerských vysokých
školách je znázorněno na obrázku 46.

Obrázek 46: Zamýšlená profesní kariéra ihned po ukončení studia, rozložení na obou
partnerských vysokých školách, údaje v absolutních číslech

Pět let po ukončení studia přichází založení podniku či převzetí podniku v úvahu u
většího počtu studentů (24,1% německých a 38,9% českých respondentů, viz
Obrázek 47).
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Obrázek 47: Zamýšlená profesní kariéra pět let po ukončení studia, rozložení na obou
partnerských vysokých školách, údaje v absolutních číslech

Více než třetina z dotázaných studentů obou partnerských vysokých škol uvádí, že
již vážně přemýšleli o založení či převzetí podniku (OTH Regensburg: M = 3.56, SD
= 2.27; N = 54; VŠTE ČB: M = 3.53, SD = 2.24; N = 75).
Přesné

rozložení

odpovědí

je

znázorněno

na

obráz

Obrázek 48: Rozložení odpovědí na výrok „Už jsem vážně přemýšlel(a) o tom, že založím
nebo převezmu podnik.“ pro obě partnerské vysoké školy, údaje v procentech,
N = 129.

Výsledky dokládají, že u českých studentů je výrazně častěji zastoupen pevný
úmysl založit či převzít podnik než u studentů německých (OTH Regensburg: M =
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3.16, SD = 2.00; N = 55; VŠTE ČB: M = 4.05, SD = 2.07; N = 75; přesné rozdělení
viz Obrázek 49).

Obrázek 49: Rozložení odpovědí na výrok „Jsem pevně rozhodnut jednoho dne založit či
převzít podnik.“ pro obě partnerské vysoké školy, údaje v procentech, N =
130.

20% zájemců o založení podniku z řad německých studentů uvádí, že by chtěli
založit podnik v rámci poradenského sektoru, následuje sektor obchodu a
gastronomie u 17,5% německých respondentů a 12,5% v sektorech architektura
nebo stavebnictví (N = 40). Naproti tomu by 27,1% zájemců o založení podniku z
řad českých studentů chtělo podnikat v sektoru obchodu a gastronomie, 14,3% v
sektoru reklama, design a marketing a 11,4% v oblasti finančních služeb (N = 70).
Akademické prostředí bylo na obou partnerských vysokých školách zkoumáno z
hlediska podpory podnikatelského myšlení a jednání pomocí čtrnácti výroků (α =
.84). Přesnost dělení kategoríí výzkumu je zcela vyhovující (r

(it)

se pohybuje mezi

.41 a.61). Analýzu výroků a rozložení odpovědí obsahuje Tabulka 69.
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Tabulka 69: Přesnost rozdělení kategoríí a analýza výroků k akademickému prostředí
Výrok

r (it)

α (d)

1. Atmosféra na mé vysoké škole mne inspiruje k vymýšlení
podnikatelských záměrů pro vlastní podnik.

.51

.86

2. Na mé vysoké škole jsou dobré podmínky pro zrod
začínajících podnikatelů.

.55

.86

3. Na mé vysoké škole jsou studenti povzbuzování k
podnikatelským aktivitám.

.41

.87

.59

.86

5. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zlepšují moji
schopnost aktivně plánovat a realizovat projekty.

.61

.86

6. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zlepšují moji
schopnost řídit a motivovat spolupracovníky.

.53

.86

7. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zlepšují moji
schopnost řešit problémy samostatně.

.57

.86

.57

.86

.45

.87

.59

.86

.48

.86

12. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole mi pomáhají
vytvořit si povědomí o inovacích.

.55

.86

13. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole rozvíjí moji
kreativitu.

.55

.86

14. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole podporují
týmového ducha a schopnost vytvářet sítě.

.49

.86

4. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zlepšují mé
předpoklady a schopnosti založit vlastní podnik.

8. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole mi pomáhají
identifikovat podnikatelské příležitosti.
9. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole mi umožňují lépe
odhadnout osobní silné a slabé stránky.
10. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zvyšují můj zájem
o podnikatelské myšlení a jednání.
11. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole mi poskytují
informace o nejnovějších myšlenkách, trendech a vývoji v
mém oboru.

r (it): korigovaná korelace rozložení výroků; α (d): Cronbach - Alfa, byl-li výrok vynechán
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Deskriptivní výsledky k akademickému prostředí s ohledem na rozvoj a podporu
podnikatelského myšlení a jednání dokumentuje pro obě partnerské vysoké školy
Tabulka 70 .
Tabulka 70: Deskriptivní výsledky k akademickému prostředí na Likertově škále od 1 „vůbec
nesouhlasí“ do 7 „zcela souhlasí“
OTH Regensburg

VŠTE ČB

M (SD)

M (SD)

1. Atmosféra na mé vysoké škole mne inspiruje k
vymýšlení podnikatelských záměrů pro vlastní podnik.

3.86 (1.52)

3.57 (1.39)

2. Na mé vysoké škole jsou dobré podmínky pro zrod
začínajících podnikatelů.

5.00 (1.22)

4.01 (1.17)

3. Na mé vysoké škole jsou studenti povzbuzování k
podnikatelským aktivitám.

5.05 (1.38)

3.84 (1.27)

4. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zlepšují mé
předpoklady a schopnosti založit vlastní podnik.

4.76 (1.43)

4.07 (1.39)

5. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zlepšují moji
schopnost aktivně plánovat a realizovat projekty.

5.25 (1.47)

4.52 (1.28)

6. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zlepšují moji
schopnost řídit a motivovat spolupracovníky.

4.89 (1.25)

4.47 (1.21)

5.24 (1.39)

4.23 (1.30)

4.02 (1.33)

4.12 (1.28)

4.50 (1.66)

4.66 (1.35)

4.82 (1.49)

4.07 (1.25)

4.45 (1.39)

4.11 (1.57)

4.02 (1.33)

3.89 (1.14)

Výrok

7. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zlepšují moji
schopnost řešit problémy samostatně.
8. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole mi pomáhají
identifikovat podnikatelské příležitosti.
9. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole mi umožňují
lépe odhadnout osobní silné a slabé stránky.
10. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole zvyšují můj
zájem o podnikateslké myšlení a jednání.
11. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole mi poskytují
informace o nejnovějších myšlenkách, trendech a vývoji v
mém oboru.
12. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole mi pomáhají
vytvořit si povědomí o inovacích.
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13. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole rozvíjí moji
kreativitu.

3.76 (1.48)

3.58 (1.31)

14. Přednášky/nabídka na mé vysoké škole podporují
týmového ducha a schopnost vytvářet sítě.

5.25 (1.52)

4.67 (1.54)

Znalosti z oblasti podnikání byly zkoumány pomocí škály skládající se z 10 výroků(α
= .82). Přesnost rozdělení kategoríí výroků je dostatečná (r (it) se pohybuje mezi .35
a .68), u posledního výroku je však pouze 29. Analýza výroků a přesnost rozdělení
kategorií obsahuje Tabulka 71.
Tabulka 71: Přesnost rozdělení výroků a analýza výroků k podnikatelským znalostem
r (it)

α (d)

1. Znalosti ohledně založení podniku

.50

.81

2. Aktivní projektový management

.45

.81

3. Vedení a motivace spolupracovníků

.66

.79

4. Inovační management

.60

.80

5. Provádění SWOT-Analýz (analýzy silných stránek-slabých
stránek-šancí-rizik)

.60

.80

6. Podnikatelské myšlení a jednání

.68

.79

7. Chápání ekonomických souvislostí

.46

.81

8. Využívání tvůrčích způsobů myšlení a jednání

.48

.81

9. Schopnost týmové práce

.35

.82

10. Vytváření sítě kontaktů

.29

.83

Výrok
Prosím, ohodnoťte své dosud získané schopnosti a
znalosti.

r (it): korigovaná korelace rozložení výroků; α (d): Cronbach - Alfa, byl-li výrok vynechán

Deskriptivní výsledky k podnikatelským znalostem jsou pro OTH Regensburg a
VŠTE v Českých Budějovicích znázorněny v Tabulce 72.

209

Vývoj a případová studie ke zprostředkování kompetencí
Tabulka 72: Deskriptivní výsledky k podnikatelským znalostem; na Likertově škále od 1
„vůbec nesouhlasí“ do 7 „zcela souhlasí“
OTH Regensburg

VŠTE ČB

M (SD)

M (SD)

1. Znalosti ohledně založení podniku

3.46 (1.58)

4.41 (1.13)

2. Aktivní projektový management

4.20 (1.43)

3.38 (1.29)

3. Vedení a motivace spolupracovníků

4.20 (1.51)

4.84 (1.31)

4. Inovační management

3.16 (1.39)

3.39 (1.38)

3.79 (1.71)

5.17 (1.44)

6. Podnikatelské myšlení a jednání

3.95 (1.48)

4.63 (1.30)

7. Chápání ekonomických souvislostí

4.55 (1.36)

4.99 (1.15)

8. Využívání tvůrčích způsobů myšlení a jednání

3.80 (1.39)

4.78 (1.14)

9. Schopnost týmové práce

5.50 (1.24)

4.99 (1.18)

10. Vytváření sítě kontaktů

5.04 (1.33)

4.43 (1.22)

Výrok

5. Provádění SWOT-Analýz (analýzy silných stránekslabých stránek-šancí-rizik)

Zájem o problematiku podnikání a založení podniku byl zkoumán pomocí třívýroků
(α = .80). Přesnost rozčlenění výroků je dostatečná (r (it) se pohybuje mezi.60 a .72).
Analýzu výroků a přesnost rozčlenění obsahuje Tabulka 73.
Tabulka 73: Přesnost rozdělení výroků a analýza výroků k zájmu o založení podniku
Výrok
1 Je pro mne důležité mít možnost navštěvovat výuku k
problematice zakládání podniku.
2. Mám-li být upřímný, tak mě problematika zakládání podniku
nezajímá.
3. Kdybych měl více času, zabýval bych se problematikou
založení podniku více.

r (it)

α (d)

.72

.65

.60

.78

.62

.75

r (it): korigovaná korelace rozložení výroků; α (d): Cronbach - Alfa, byl-li výrok vynechán
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Motivace k řízení byla zkoumána pomocí škály pěti výroků (α = .83). Přesnost
rozčlenění výroků je dostatečná (r

(it)

se pohybuje mezi .56 a .70). Přesnost

rozdělení výroků a analýza výroků jsou znázorněny v Tabulce 74.
Tabulka 74: Přesnost rozdělení výroků a analýza výroků k motivaci k řízení
Výrok

r (it)

α (d)

1. Chtěl(a) bych řídit zaměstnance.

.70

.78

2. Chtěl(a) bych nést zodpovědnost.

.56

.82

3. Chtěl(a) bych vést jednání.

.69

.78

4. Chtěl(a) bych mít možnost rozhodovat.

.61

.81

5. Chtěl(a) bych mít vliv na druhé.

.63

.80

r (it): korigovaná korelace rozložení výroků; α (d): Cronbach - Alfa, byl-li výrok vynechán

Následně byla provedena analýza korelativních souvislostí mezi zkoumanými
veličinami. Korelativní výsledky obsahuje Tabulka 75.
Tabulka 75: Interkorelace veličin pro oblast akademické prostředí, znalosti z oboru
zakládání podniku, zájem o založení podniku a motivace k řízení
Veličina

(1)

(1) Akademické prostředí

-

(2) Znalosti z oblasti zakládání podniku

.15ns

-

(3) Zájem o založení podniku

.08ns

.37**

-

(4) Motivace k řízení

.19*

.26*

.34**

(2)

(3)

(4)

-

* p < .05, ** p < .01, N = 132

Zde byla zjištěna statisticky signifikantní pozitivní souvislost mezi zájmem o založení
podniku a znalostmi v dané oblasti. Dále byly zjištěny statisticky signifikantní
pozitivní korelace mezi zájmem o založení podniku a motivací křízení, jakož i mezi
úrovní znalostí z oboru podnikání a motivací k řízení. Příslušné korelační hodnoty
jsou malé až střední a pozitivní.
Dále bude věnována pozornost deskriptivním výsledkům analýzy psychologických
předpokladů studentů obou partnerských vysokých škol.
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Jak již bylo na jiném místě podrobně uvedeno, byly motivační předpoklady
zkoumány na základě zájmu o téma zakládání podniku, motivací k výkonům a
očekávání vlastního vlivu na události.
Jelikož deskriptivní nálezy k problematice zájmu již byly objasněny, bude nyní
věnována hlavní pozornost sebevědomí a motivaci k výkonům. Tabulka 76 udává
odpovídající průměry obou partnerských vysokých škol
Tabulka 76: Deskriptivní výsledky k motivačním předpokladům; na Likertově škále od 1
„vůbec nesouhlasí“ do 7 „zcela souhlasí“
OTH Regensburg

VŠTE ČB

M (SD), N

M (SD), N

1. Problémy zvládám řešit samostatně.

5.38 (1.05), 56

5.09 (1.06), 76

2. Problémy mne nevyvedou z míry, při jejich řešení
spoléhám na své schopnosti.

4.77 (1.34), 56

4.55 (1.09), 76

1. Náročné úkoly mne oslovují více než jednoduché.

4.55 (1.53), 55

3.96 (1.58), 76

2. Obtížný úkol pro mne představuje zvláštní výzvu.

5.09 (1.46), 56

4.32 (1.50), 75

Výrok

Přesvědčení, že mohu ovlivňovat chod událostí

Motivace k výkonům

Volní předpoklady studentů obou vysokých škol byly zjišťovány pomocí
rozhodovacích a prosazovacích schopností. Tabulka 77 znázorňuje deskriptivní
výsledky.
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Tabulka 77: Deskriptivní výsledky k volním předpokladům; na Likertově škále od 1 „vůbec
nesouhlasí“ do 7 „zcela souhlasí“
OTH Regensburg

VŠTE ČB

M (SD), N

M (SD), N

1. Pokud je to nutné, dokáži se rychle rozhodnout.

5.11 (1.33), 56

4.84 (1,46), 76

2. Mnohá rozhodnutí odkládám, jelikož potřebují více
času ke zvážení různých alternativ.

3.96 (1.55), 56

4.24 (1.58), 76

4.71 (1.09), 56

4.29 (1.18), 76

Výrok

Schopnost činit rozhodnutí

Schopnost prosadit se
1. Prosazuji své vlastní zájmy navzdory obtížím.

Kognitivní předpoklady byly zkoumány pomocí výroku k subjektivnímu odhadu
vlastní kreativity. Výsledky naznačují, že studenti VŠTE v Českých Budějovicích
hodnotí svoji kreativitu výše (M = 4.88, SD = 1.40, N = 75) než studenti OTH
Regensburg (M = 4.64, SD = 1.29, N = 56). Zda jsou tyto rozdíly statisticky
signifikantní, lze zjistit pouze pomocí interferenčně statistiké metody (t-Test).
Nakonec byly podchyceny osobnostní vlastnosti studentů obou partnerských
vysokých škol pomocí ochoty nést riziko, zájmu o řízení, vlastní iniciativy, udávání
směru a faktorů Big five. V tabulce 78 jsou zachyceny odpovídající deskriptivní
výsledky (zájem o řízení byl již podrobněji popsám v přechozích částech této práce).
Tabulka 78: Deskriptivní výsledky k osobnostním vlastnostem na Likertově škále od 1
„vůbec nesouhlasí“ do 7 „zcela souhlasí“, popř. u ochoty nést riziko od 1
„nevýrazné“ do 7 „velmi výrazné“
OTH Regensburg

VŠTE ČB

M (SD), N

M (SD), N

4.00 (1.35), 56

4.76 (1.33), 75

1. Mám svůj život ve svých rukou.

5.62 (1.18), 55

5.50 (1.23), 76

2. Budu-li se snažit, budu mít úspěch.

6.14 (1.07), 56

5.89 (1.09), 76

Výrok

Ochota nést riziko
1. Jak hodnotíte svoji ochotu nést riziko?
Přesvědčení o sebekontrole
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Vlastní iniciativa
1. Zpravidla dělám víc, než se ode mne očekává.

5.04 (1.31), 56

4.46 (1.23), 76

2. Ihned přebírám iniciativu, i když to druzí nedělají.

4.70 (1.17), 56

4.24 (1.35), 76

1. Patřím k lidem s intuicí pro inovace.

3.87 (1.50), 55

4.59 (1.29), 73

2. U nejnovějších trendů, myšlenek a vývoje často
pozoruji, že se druzí řídí podle mne.

3.00 (1.36), 56

4.22 (1.29), 76

1. Jsem spíše zdrženlivý, rezervovaný.

3.59 (1.68), 56

3.66 (1.41), 76

2. Jsem otevřený, družný, společenský.

4.95 (1.48), 56

5.34 (1.48), 76

1. Snadno důvěřuji druhým, věřím v dobro včlověku.

4.43 (1.59), 56

4.12 (1.52), 75

2. Mám sklony kritizovat druhé.

3.70 (1.46), 56

4.04 (1.52), 75

1. Jsem pohodlný, mám sklony k lenosti.

2.80 (1.42), 56

3.76 (1.73), 76

2. Úkoly plním důsledně.

5.93 (1.01), 56

5.11 (1.18), 76

1. Jsem uvolněný, strres mne nevyvádí z míry.

4.04 (1.56), 56

4.26 (1.50), 76

2. Snadno znejistím a znervózním.

3.80 (1.35), 56

4.57 (1.49), 76

1. O kulturu se příliš nezajímám.

3.79 (1.95), 56

2.96 (1.39), 76

2. Mám představivost a velkou fantazii.

4.73 (1.60), 56

5.11 (1.48), 76

Udávání směru

Extrovertnost

Snášenlivost

Svědomitost

Neuroticismus

Otevřenost vůči novým zkušenostem

Dále byly analyzovány korelativní souvislosti mezi podnikatelským záměrem a
psychologickými faktory, popř. předpoklady. Zde byly zjištěny statisticky
signifikantní pozitivní souvislosti mezi podnikatelským záměrem (r = .46, p < .001,
N = 129), znalostmi z oboru podnikání (r = .39, p < .001, N = 130), motivací k řízení
(r = .32, p < .001, N = 131), schopností činit rozhodnutí (r = .20, p < .05, N = 131),
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kreativitou (r = .33, p < .001, N = 130), schopností nést riziko (r = .29, p < .01, N =
130), sebekontrolou a sebedůvěrou (r = .19, p < .05, N = 131) a udáváním směru (r
= .40, p < .001, N = 131). Oproti očekávání byla zjištěna statisticky signifikantní,
negativní souvislost mezi podnikatelským záměrem a svědomitostí.
Hlavní analýzy
Nakonec bylo ověřováno, zda se odpovědi studentů OTH Regensburg statisticky
signifikantně liší do odpovědí studentů VŠTE v Českých Budějovicích při hodnocení
(1) akademického prostředí s ohledem na podporu a rozvoj podnikatelského
myšlení a jednání, při hodnocení (2) znalostí z oboru podnikání, (3) zájmu o
podnikání a (4) motivace k řízení. Za tímto účelem byly provedeny odpovídající ttesty pro nezávislé namátkové skupiny. Výsledky dokládají, že studenti OTH
Regensburg hodnotí akademické prostředí z hlediska podpory a rozvíjení
podnikatelského myšlení a jednání statisticky signifikatně lépe než jejich čeští
vrstevníci (t

(125)

= 3.44, p = .001, d = .62, N = 127). Studenti VŠTE v Českých

Budějovicích však vlastní znalosti z oblasti zakládání podniku a schopnosti
podnikatelského myšlení a jednání hodnotí statisticky signifikantně výše než
studenti OTH Regensburg (t

(129)

= 2.26, p < .05, d = .04, N = 131). Dále v oblasti

zájmu o založení podniku nebyly zjištěny žádné statisticky signifikantní rozdíly (t (128)
= 1.96, p > .05, d = .35, N = 130). Výzkum naznačuje, že němečtí studenti vykazují
statisticky signifikantně vyšší motivaci k řízení nežli čeští studenti (t

(130)

= 2.82, p <

.01, d = .50, N = 132). Deskriptivní výsledky obsahuje Tabulka 79.
Tabulka 79: Deskriptivní výsledky k rozdílům mezi německými a českými studenty
OTH Regensburg

VŠTE ČB

M (SD, N)

M (SD, N)

Akademické prostředí

4.63 (0.85, 55)

4.12 (0.82, 72)

Znalosti

4.16 (0.92, 56)

4.51 (0.81, 75)

Zájem o podnikání

4.19 (1.75, 54)

4.70 (1.22, 76)

Motivace k řízení

5.39 (0.95, 56)

4.87 (1.12, 76)

Veličina

Je nasnadě, že většina studentů si svůj obor zvolila na základě svých sklonů, vloh,
zájmů a cílů. Obsahy výuky (z části též kvalifikačn cíle) různých fakult jsou často jen
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obtížně srovnatelné. S ohledem na heterogenitu namátkového vzorku studentů byly
v dalším kroku specifikovány dvě skupiny a navzájem porovnány: Studenti
Ekonomiky podniku na OTH Regensburg a studenti Ekonomiky podniku na VŠTE v
Českých Budějovicích. Snahou a cílem bylo získat věrohodná data s velkou
vypovídací hodnotou. Z tohoto důvodu byly provedeny odpovídající t-testy pro
nezávislé namátkové vzorky. Mezi německými a českými studenty oboru
Ekonomika podniku nebyly objeveny žádné statisticky sigifikantní rozdíly v
hodnocení akademického prostředí ohledně podpory a rozvíjení podnikatelského
myšlení a jednání (t (80) = 1.41, p > .05, d = .34, N = 82). U znalostí z oblasti zahájení
podnikání a zájmu o podnikání též nebyly objeveny žádné statisticky významné
rozdíly mezi oběma srovnávanými skupinami (t
bzw. t

(81)

(81)

= 0.24, p > .05, d = .06, N = 83

= 0.82, p > .05, d = .20, N = 83). Výsledky studie však naznačují, že

němečtí studenti Ekonomiky podniku vykazují statisticky signifikantně vyšší motivaci
k řízení nežli čeští studenti (t

(82)

= 2.18, p < .05, d = .52, N = 84). Deskriptivní

výsledky obsahuje tabulka 80.
Tabulka 80: Deskriptivní výsledky k rozdílům mezi německými a českými studenty oboru
Ekonomika podniku
OTH Regensburg

VŠTE ČB

M (SD, N)

M (SD, N)

Akademické prostředí

4.36 (0.84, 26)

4.08 (0.80, 56)

Znalosti

4.51 (0.81, 26)

4.56 (0.88, 57)

Zájem o podnikání

4.39 (1.52, 25)

4.66 (1.31, 58)

Motivace k řízení

5.35 (1.02, 26)

4.79 (1.10, 58)

Veličina

4.4.4. Diskuze
V poslední části tohoto příspěvku bude nejprve věnována pozornost diskuzi k
výsledkům výzkumu. Dále budou prezentovány metodické modifikace provedeného
výzkumu a na závěr budou uvedeny možné teoretické aplikace a implikace v praxi.
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Akademické prostředí
Více než čtvrtina německých a zhruba polovina českých studentů se již zúčastnilo
minimálně jednoho kurzu s problematikou zakládání podniku. Naprostá většina
studentů byla v okamžiku provedeného průzkumu studenty oboru Ekonomoka
podniku. Výsledky ukazují, že specializace na podnikání je možná pouze v několika
málo oborech.
Pokud jde o zprostředkování a rozvíjení podnikatelského myšlení a jednání ve
výuce, oceňují studenti OTH Regensburg rozvíjení těchto kompetencí: schopnost
aktivně plánovat a realizovat projekty, samostatně řešit problémy, posilování
týmového ducha a vytváření sítí kontaktů. Studenti z VŠTE v Českých Budějovicích
nejvíce oceňují podporu schopnosti aktivního plánovaní a provádění projektů a
pomoc při odhalování svých slabých i silných stránek.
Studenti OTH Regensburg hodnotí své schopnosti konstruktivně pracovat v týmu a
vytvářet síť kontaktů jako velmi dobré. Studenti z VŠTE v Českých Budějovících též
oceňují své schopnosti konstruktivně pracovat v týmu, schopnost provádět SWOT
analýzy a celkový přehled o ekonomice.
Zda jsou rozdíly v hodnocení německých a českých studentů statisticky významné,
by bylo možné zjistit pomocí inferenčně statistického výzkumu v rámci další studie.
Provedená korelační analýza odhalila statisticky signifikantní pozitivní souvislosti
mezi zájmem o problematiku založení podniku, znalostmi z oblasti zakládání
podniku a motivací k řízení. Jelikož na základě korelační analýzy nelze vyvodit
závěry ohledně kauzality těchto souvislostí, bude nutné této problematice věnovat
pozornost v rámci dalšího průzkumu. Je však nasnadě, že studenti, kteří se více
zajímají o problematiku založení podniku, se touto oblastí budou více zabývat a
osvojí si více znalostí, vědomostí a dovedností vztahujících se k oblasti podnikání
nežli jejich spolužáci, kteří o založení podniku neuvažují. Překvapivě v průběhu
studie nebyly zjištěny žádné souvislosti mezi celkovým akademickým prostředím a
zájmem o podnikání.
Dále byla zjištěna statisticky signifikantní pozitivní souvislost mezi zájmem a
podnikatelským záměrem. Kromě toho byly objeveny statisticky signifikantní
pozitivní souvislosti mezi podnikatelským zájmem a vědomostmi, motivací křízení,
schopností činit rozhodnutí, kreativitou, ochotou nést riziko, sebeovládáním,
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sebedůvěrou a udáváním směru. Do jaké míry tyto faktory vysvětlují vznik
podniktatelského záměru, může být předmětem další studie.
Podnikatelské záměry studentů
Výsledky průzkumu týkajícího se podnikatelských záměrů jednoznačně prokazují,
že založení podniku či jeho převzetí přichází v období ihned po ukončení studia v
úvahu jen u velmi malého počtu studentů. V časovém horizontu pěti let po ukončení
studia si založení vlastního či převzetí již existujícího podniku dokáže představit již
o něco větší část studentů, avšak naprostá většina studentů usiluje stále o jisté
místo ve státní organizaci či v podniku. Téměř polovina dotázaných studentů uvádí,
že o založení vlastního podniku dosud nikdy seriózně neuvažovali.
Rozdíly mezi německými a českými studenty
Zkoumání rozdílů v průměrných hodnotách mezi německými a českými studenty
ukázalo, že němečtí studenti hodnotí signifikantně lépe vysokoškolské prostředí a
mají signifikantně vyšší motivaci k řízení nežli čeští studenti. Oproti tomu však čeští
studenti signifikantně lépe hodnotí své znalosti v oblasti zakládání podniku.
Srovnání studentů oboru Ekonomika podniku na obou partnerských vysokých
školách však prokázalo, že statisticky signifikantně se liší pouze výsledky týkající se
motivace k řízení (němečtí studenti oboru Ekonomika podniku mají signifikantně
vyšší motivaci k řízení nežli čeští studenti téhož oboru).
Metodické modifikace
Výsledky provedené empirické studie je nutné interpretovat s přihlédnutím k nízké
návratnosti dotazníků, která je ostatně u on-line prováděných dotazníkových
průzkumů běžná. Je možné, že studenti obou vysokých škol, kteří se této studie a
tudíž ani dotazníkového šetření nezúčastnili, tvoří specifickou skupinu, o jejíž
podnikatelských

záměrech,

schopnostech,

znalostech,

dovednostech

a

předpokladech nemáme téměř žádné informace a tudíž tuto skupinu nemůžeme ani
klasifikovat. Lze pouze předpokládat, že skupiny, které se průzkumu zúčastnily, mají
pravděpodobně i větší zájem o problematiku zakládání podniku než studenti, kteří
se dotazníkového šetření nezúčastnili. K tomu, aby bylo možno učinit jednoznačné
závěry ohledně cíle této studie a přesněji specifikovat rozdíly mezi českými a
německými studenty, by bylo třeba realizovat další průzkum pomocí metody Paper218
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Pencil (tužka – papír) a zaměřit se na určité (srovnatelné) studijní obory. Aby bylo
možno zachytit případný vývoj či změny v oblasti podnikatelského záměru studentů,
popř. změny či vývoj jejich motivačních, volních a kognitivních předpokladů, bylo by
nutno provést další empirickou studii s menším, ale reprezentativním namátkovým
vzorkem studentů. Vhodně zvolenou metodikou a formou průzkumu je třeba zajistit,
aby respondenti byli motivováni účastnit se celého průzkumu, nikoli pouze jeho
úvodní části. V další empirické studii by například bylo možné kombinovat
kvantitativní a kvalitativní metody a sledovat například příležitosti k získávání a
osvojování podnikatelských schopností a dovedností v rámci výuky a následně
provést srovnání mezi nezávislými pozorovateli a hodnocením studentů.
Teoretické aplikace a podněty pro praxi
Předkládaná empirická studie přispívá celou řadou nových poznatků k teorii i
pedagogické praxi v akademickém prostředí.
V současných studiích z oblasti výzkumu začínajících podnikatelů (například
výzkum motivace, kvalifikačních předpokladů a potřeb, efekt dalšího vzdělávání a
výzkum faktorů úspěšnosti) je zpravidla zanedbáván výzkum zájmu. Výsledky
předkládané studie naznačují, že zájem

může být

jedním z iniciátorů

podnikatelského myšlení a jednání a může též ovlivnit vznik podnikatelského
záměru. Z tohoto důvodu by bylo vhodné v dalších studiích věnovat pozornost
zájmu jako samostané veličině.
-

Bylo by vhodné nabízet specializaci na zakládání podniku ve vyšších
semestrech nejen studentům oboru Ekonomika podniku, ale i studentům
dalších studijních oborů.

-

Bylo by vhodné zvýšit a posílit zájem studentů o zakládání podniku, například
pomocí široké nabídky prezenčních či e-learningových kurzů zaměřených na
zakládání podniku a inovace, aby možnost specializovat se ve vyšších
semestrech na zakládání podniku byla využívána studenty všech fakult. K
formování osobnosti podnikatele mohou přispět též další podpůrné akce,
jako například individuální či skupinové poradenství, výměna zkušeností,
přednášky nebo konference. Posláním vysokých škol je mj. neustálé
posilování zájmu o samostanou výdělečnou činnost. Širší nabídkou výuky s
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touto problematikou a dalšími podpůrnými aktivitami určenými studentům i
absolventům mohou vysoké školy akcentovat důležitou roli a význam inovací
a zakládání podniku v naší společnosti a podpořit tak rozhodujícím
způsobem zájem studentů o založení vlastního podniku.
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Závěr a perspektiva
Předkládaná monografie se jednak pokouší poskytnout přehled o vývoji profesně
zaměřených vysokých škol v Německu a v České republice a jednak se snaží
popsat stávající rozdíly i společné rysy. Po úvodním přehledu odborných i
legislativních změn jakož i kvantitativního a kvalitativního rozvoje profesně
zaměřených vysokých škol se v dalším kroku věnuje podrobněji oběma projektovým
partnerům (OTH Regensburg a VŠTE České Budějovice). Provedená analýza
odhalila značné rozdíly v oblasti legislativních i finančních rámcových podmínek a
též v některých aspektech podmínek týkajících se samotného studia. Tento
nesoulad zdůrazňuje nutnost a potřebu další intenzivnější spolupráce s ohledem na
zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů na otevřeném evropském trhu práce,
zejména pak v příhraničních regionech.
Cílem projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“ je
příprava společné koncepce vzdělávání v rámci podpory podnikatelského myšlení
a jednání, internacionalizace obsahů vzdělávání a posílení přeshraniční
zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti absolventů. V předkládané práci jsou podrobně
zdokumentovány výsledky první fáze projektu.
Po stanovení pro obě partnerské vysoké školy společné a pro celý projekt zásadní
definice podnikatelských kompetencí, jakož i specifikace jejich nejdůležitějších
součástí, které lze v akademickém kontextu optimálně podporovat a rozvíjet, byly
analyzovány populární teorie popř. modely týkající se vzniku podnikatelského
záměru. Na základě poznatků současných výzkumných studií byla vyhotovena dvě
online dotazníková šetření a následně i na obou partnerských vysokých školách
realizována. Cílem prvního výzkumu bylo zjistit míru spokojenosti studentů s
podmínkami studia dané vysoké školy. Provedený dotazníkový průzkum poskytl
velice podrobné a podnětné informace týkající se studia na neuniverzitních,
profesně zaměřených vysokých školách. Byly zjišťovány názory a postoje studentů
obou vysokých škol k různým aspektům studia. Studenti obou vysokých škol jsou
spokojeni s vysokoškolským areálem (campusem), posluchárnami a technickým
vybavením. Pokud jde o nabídku odborné literatury, odborných časopisů a dalších
studijních materiálů v knihovně, je patrná vyšší míra spokojenosti u studentů OTH
Regensburg, totéž platí pro administrativní služby vysoké školy. S přístupností
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internetu jsou velice spokojeni studenti obou vysokých škol. Více než 75% všech
dotázaných vyjádřilo ve své odpovědi vysokou míru spokojenosti. V otázce
náročnosti přijímacího řízení lze odpovědi dotazovaných na obou vysokých školách
klasifikovat obdobně. Většina respondentů obou vysokých škol hodnotí přijímací
řízení jako nenáročné. Cíle a organizace studia hodnotí studenti OTH Regensburg
jako srozumitelnější ve srovnání se studenty VŠTE ČB. S postojem a
pedagogickými kompetencemi vyučujících jsou studenti OTH Regensburg
spokojenější nežli studenti VŠTE ČB, kteří nejčastěji vyjadřují střední míru
spokojenosti. Studenti OTH Regensburg hodnotí vyučující spíše jako „praktiky“,
zatímco studenti VŠTE je hodnotí spíše jako „teoretiky“.
Pokud jde o výuku a její formy, bylo zjištěno, že studenti OTH Regensburg hodnotí
relevantnost a význam studia pro jejich budoucí profesní kariéru lépe než
respondenti z VŠTE ČB. Studenti OTH Regensburg hodnotí vyučovací metody a
jejich vyváženost všeobecně lépe než studenti VŠTE ČB. Praktickou relevantnost
studia potvrzuje většina studentů OTH Regensburg. Studenti VŠTE ČB si
praktického zaměření studia nejsou vždy vědomi. Pokud jde o aktualizaci obsahu
výuky, je převládající názor na obou vysokých školách stejný a potvrzuje, že obsah
veskrze odpovídá aktuálnímu stavu vědy a výzkumu. Zájem dotazovaných o
výzkum a výzkumné aktivity vysoké školy se pohybuje na střední úrovni. Převážná
část studentů obou vysokých škol věnuje týdně jednu až čtyři hodiny přípravě na
vyučování. Malá část se připravě nevěnuje vůbec. Podíl těchto studentů je na OTH
Regensburg téměř dvakrát vyšší než na VŠTE ČB. Respondenti VŠTE ČB hodnotí
studium jako méně náročně ve srovnání s respondenty OTH Regensburg. Počet
studentů uvažujících o studiu na univerzitě je rovněž nízký. Zajímavé je zjištění, že
50% respondentů OTH Regensburg nezpochybňuje své rozhodnutí studovat na
profesně zaměřené vysoké škole. Mezi dotazovanými na VŠTE ČB tento podíl činil
pouze 25%. Jako finančně náročné hodnotí studium 42,3% účastníků OTH
Regensburg a 50,5% účastníků VŠTE ČB. Studenti OTH Regensburg daleko častěji
uvažují o studiu či praxi v zahraničí nežli studenti VŠTE ČB. Více jak 60% studentů
VŠTE ČB se nezajímá o pobyt v zahraničí. Zhruba 25% dotázaných na OTH
Regensburg se cítí být vysokou školou připravováno na kariéru na mezinárodním
trhu práce. Na VŠTE ČB činí tento podíl 11%. Praxi považuje ze důležitou či velmi
důležitou 85% účastníků OTH Regensburg. U studentů z VŠTE činí tento podíl 62%.
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Polovina dotázaných obou vysokých škol uvažuje po ukončení bakalářského studia
o studiu magisterském. Zhruba 89% dotazovaných na OTH Regensburg hodnotí
svoji vysokou školu všeobecně velice pozitivně. Na VŠTE ČB činí tento podíl cca
45%, přičemž 43% zvolilo střední alternativu (ani pozitivně, ani negativně). Přibližně
53% účastníků OTH Regensburg je přesvědčeno o vysoké prestiži své vysoké
školy. Na VŠTE ČB činí tento podíl 19%. Dále se ukazuje, že se obě vysoké školy
se svým praktickým zaměřením velice dobře profilují a že si tuto skutečnost studenti
uvědomují. I když ve srovnání obou partnerských vysokých škol je patrná vyšší
spokojenost mezi studenty OTH Regensburg, nemělo by toto konstatování vést k
unáhleným a chybným závěrům. Svoji nezanedbatelnou roli zde bezesporu hraje
dlouholetá tradice celého německého sektoru profesně zaměřených vysokých škol.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích v roce 2016 slavila
10. výroči svého založení. Tato skutečnost mírně relativizuje výsledky provedeného
dotazníkového šetření. Vývoj na VŠTE lze bezesporu hodnotit velice pozitivně. Lze
konstatovat, že trvalým požadavkem na obou vysokých školách je neustálé
zlepšování kvality studia, jakož i s tím spojené infrastuktury.
Naproti tomu druhé dotazníkové šetření cílilo na průzkum podnikatelských záměrů
studentů a různé aspekty podnikatelského myšlení a jednání. Výsledky ukazují, že
existuje pouze 27,3% německých a 56,8% českých respondentů, kteří se již
účastnili nějakého kurzu týkajícího se podnikání. Výrazné rozdíly mezi školami
mohou být zapříčiněny heterogenitou německého vzorku. Pokud jde o specializaci
na podnikání ve vyšších semestrech, mají tuto možnost studenti OTH Regensburg
v některých studijních oborech na fakultě ekonomiky podniku a fakultě všeobecných
věd a techniky mikrosystémů. Na VŠTE v Českých Budějovicích tuto možnost mají
studenti studijního oboru Ekonomika podniku.
Čtyři studenti OTH Regensburg a sedm studentů VŠTE v Českých Budějovících
uvádí, že se aktuálně pokouší založit podnik. Záměr založit či převzít podnik je
častěji zřejmý u českých než u německých studentů. 20% německých studentů
uvažujících o založení podniku by chtělo podnikat v poradenském sektoru,
následuje sektor obchod a gastronomie v 17,5% případů a sektor architektura a
stavebnictví ve 12,5% případů. Naproti tomu 27,1% českých zájemců by chtělo
podnikat v sektoru obchod a gastronomie, 14,3% v sektoru reklama, design či
marketing a 11,4% v oblasti finančních služeb.
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Hlavní analýzy měly zjistit, zda existují statisticky signifikantní rozdíly mezi studenty
OTH Regensburg a studenty VŠTE v Českých Budějovících s ohledem na jejich
hodnocení vysokoškolského prostředí z hlediska podpory podnikatelských
kompetencí, myšlení a jednání, zájmu o podnikání a založení podniku. Výsledky
ukazují, že studenti OTH Regensburg hodnotí vysokou školu z hlediska podpory
podnikatelského myšlení a jednání statisticky signifikantně lépe nežli čeští studenti.
Respondenti na VŠTE ČB však oproti tomu hodnotí své vlastní znalosti z oblasti
založení podniku a podnikatelského myšlení a jednání statisticky signifikantně lépe
nežli studneti na OTH Regensburg. Další statisticky signifikantní rozdíly nebyly
odhaleny. Výsledky průzkumu dále naznačují, že němečtí studenti vykazují ve
srovnání s českými studenty statisticky signifikantně vyšší motivaci k řízení. S
ohledem na heterogenitu vzorku byly následně specifikovány a srovnávány dvě
skupiny studentů: studenti oboru Ekonomika podniku na OTH Regensburg a
studenti oboru Ekonomika podniku na VŠTE v Českých Budějovicích. Z hlediska
podpory podnikatelského myšlení a jednání nebyly zjištěny žádné statisticky
signifikantní rozdíly mezi německými a českými studenty oboru Ekonomika podniku.
Tyto výsledky nasvědčují tomu, že většina studentů spatřuje ve studiu spíše
možnost zlepšení šancí na jisté pracovní místo s pravidelným příjmem. Možnost, na
základě získaných odborných znalostí a vědomostí vyvíjet vlastní, inovativní
myšlenky, nést riziko a založit si vlastní podnik, se zdá být atraktivní jen pro malý
počet studentů. Toto může být způsobeno mj. nedostatkem informací či malým
zájmem studentů o založení podniku. Proto patří k nejdůležitějším úkolům vysoké
školy informovat studenty o problematice podnikání, posilovat význam tohoto
tématu ve výuce a dále podporovat zájem o danou oblast. Srovnání studentů
Ekonomiky podniku na obou vysokých školách ukazuje, že se respondenti ve svém
hodnocení akademického prostředí s ohledem na podporu a rozvoj podnikatelských
kompetencí, znalostí a vědomostí o založení podniku a vlastního zájmu o podnikání,
v podstatě shodují.
V dalším průběhu projektu budou s ohledem na zprostředkování podnikatelských
kompetencí stávající výukové procesy optimalizovány. Další prioritou je příprava
celkové pedagogické koncepce na obou partnerských vysokých školách, která bude
obsahovat osnovy, studijní materiály a online nabídku se zdůrazněním
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podnikatelských kompetencí a s cílem přispět k jejich trvalé a soustavné podpoře a
zprostředkování.
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Summary
The introductory part of the collective monograph provides a general overview of
the development of universities of applied sciences in particular in Germany and in
the Czech Republic. The authors identify both the differences and the common
characterist
ics of this sector in both countries from the points of view of legislation, specialization
and pedagogical-didactics. The quantitative and qualitative aspects of the
development of the universities of applied sciences is documented on the basis of
evidence from two institutions, OTH Regensburg and VŠTE České Budějovice. A
comparative analysis performed in the form of a case study showed significant
differences in the fields of legislation, finance and further framework conditions.
Further differences were shown to exist in relation to the study programmes,
including the extent to which entrepreneurial competences are represented in the
study subjects. This discrepancy accentuates the necessity and the need for more
intensive cooperation with regard to the employment and applicability of graduates
on the open European labour market, in particular in border regions. One of the
goals of the monograph was, in compliance with the project “Entrepreneurial
Competences on the Czech-Bavarian Labour Market”, to provide relevant
information for the preparation of a common educational concept which supports
entrepreneurial thinking and behaviour, the internationalization of educational
content, and the strengthening of cross-border employment and the applicability of
graduates. Hence, the monograph documents the research teams’ results of their
work in detail. On the basis of an analysis of the most accepted theories/models that
support entrepreneurial thinking, a definition of “entrepreneurial competences” was
formulated that is relevant to both partner schools and essential for the whole
project. This included the specification of the most important components of
entrepreneurial competences, which can be optimally supported and developed
within the academic environment. On the basis of current empirical findings from
similar studies, two online questionnaire surveys were prepared and conducted
among the students of both institutions. The aim of the first questionnaire survey
was to examine the level of student satisfaction with key aspects of their studies in
a professionally-oriented school. The second questionnaire survey focused directly
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on the students’ intentions to run a business and on further aspects of their
entrepreneurial thinking and behaviour.
The research results showed that the majority of students have no intention to start
a business or taking over a company. Approximately one in four of the respondents
at OTH Regensburg showed an interest in starting a business or taking over an
existing company within four years of the end of their studies. This proportion was
substantially higher among students at VŠTE České Budějovice. Particularly
interesting was the fact that approximately half of the students at both partner
schools had never thought of the possibility of starting their own business. This
result suggests that the majority of students mainly perceive their studies as an
opportunity to improve their chances of finding a stable position as an employee
with a regular income. The opportunity to establish a company, to develop
innovative thinking, and to take risks on the basis of the professional knowledge
acquired during their studies appears to be attractive to only a small number of
students. The fundamental causes of this lack of interest may lie in insufficient
information or the desire to avoid the problems associated with running a business.
Consequently, the most important tasks of a tertiary school are to strengthen the
presence of this topic in the curriculum, to support interest in this sphere, but also
to inform students about the problems involved in running a business. An additional
comparison of the research results showed that the economics students at both
tertiary schools evaluated the academic environment the same in terms of the
support and development of entrepreneurial competences, knowledge of the
establishment of a company and interest in running a business.
Based on the findings, greater emphasis will now be put on the mediation of
entrepreneurial competences and their optimal inclusion in the curricula. The
preparation of the general educational concept, which will focus on the development
of entrepreneurial competences in the students of both universities of applied
sciences, will therefore become a priority in the following period.
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Forma zkoušky

Kvalifikační cíle (cíle výuky)

Podnikatelské kompetence

Ekonomika
podniku
Bc.

7 semestrů
(6 semestrů
teorie,1 semestr
praxe), 6-itýdenní
praxe před
zahájením studia,
prezenční forma
studia, 210 ECTSkreditů (1=30h)

Simulační podnikatelská
strategická hra
(Business Game):
- softwarově podporovaná
podnikatelská hra (virtuální podnik
v podmínkách volné soutěže)
- analýza, rozhodování na
manažerské úrovni

seminář a cvičení,
kooperativní učení
(týmová práce),
základy situačního
učení,
learning-by-doing

klausurní práce podmínky:
účast na simulační
podnikatelské
strategické hře
nebo
mimořádné úlohy
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obchodní zpráva)
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základů řízení podniku

(1) deklarativní a procedurální
znalosti v oblasti zakládání
podniku, řízení podniku,

Metodické kompetence:
- strategické myšlení (navázání strategií na konkrétní cíle
a rozhodování)
- analýza problémů (založení podniku a řízení podniku)
- dedukce nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěšnost
(založení podniku a řízení podniku)
- pProvádění kalkulací, posuzování a vyhodnocování
výsledků
- kritická analýza komplexních souvislostí v podnikové
ekonomice
- vypracování business-plánů
Sociální kompetence:
- hledání řešení v rámci týmu
- schopnost týmové práce
- zvládání konfliktních situací
- schopnost diskuze
Osobní kompetence:
- osobní kompetence pro založení a vedení podniku
- uvědomování si důsledků vlastního rozhodování, vlastní
žebříček hodnot

(2) schopnost analyzovat a
řešit problémy z oblasti
založení a řízení podniku
(3) strategické myšlení – cílené
jednání a efektivní
rozhodování
(4) kritické myšlení a
schopnost interpretovat své
názory
(5) schopnost týmové práce
(6) schopnost řešit konfliktní
situace
(7) komunikační schopnosti,
schopnost diskutovat,
argumentovat
(8) schopnost nést
zodpovědnost za sebe a za
druhé
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- sestavování a testování
obchodních případů
- tvorba business-plánů
- lean-start-up metodologie
- podnikatelský marketing
- analýza struktury průmyslu
- business-model Canvas
- give and get/risk and reward
matrix
- fish-bone analýza
- tvorba ceny
- plánování výroby
- plánování kapacit
- plánování investic
- plánování nákladů
- finanční plánování
- vstup na trh,

seminář s případovými
studiemi,
zpracování businessplánu,
prezentace,
skupinová práce

Forma
zkoušky

Kvalifikační cíle

Podnikatelské kompetence

Aktivita
studentů,
Písemná práce
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- vypracování business-plánů
- znalost souvislostí mezi technickými komponenty a
obchodními úvahami v rámci business-plánů
- pochopení role zakladatelů firem a inovačníchmanažerů
v procesu obchodního plánování
- znalosti týkající se plánování výroby s ohledem na
plánování kapacit a lidskéí zdroje
- znalost možností financování technologicky zaměřených
start-upů

(1) deklarativní a procedurální
znalosti z oblasti zakládání a
řízení podniku

Metodické kompetence:
- zvládnutí metod obchodního plánování
- znalost lean-start-up-metodiky

(5) prezentační a argumentační
schopnosti

Sociální kompetence:
- týmová práce (zaměřená na výsledek a soutěž)
- věcná prezentace výsledků a názorů (prezentační
kompetence)
- odborné vyjádření vlastního stanoviska (argumentační
kompetence)
Osobní kompetence:
- uvědomění si možných následků vlastních rozhodnutí
(vytvoření vlastního systému hodnot)
- inovace a samoúčinnost při spuštění ??? (innovations-und
gründungsbezogene selbstwirksamkeitsüberzeugung)
- kompetence konstruktivně řešit problémy
- schopnost podstupovat předvídatelná rizika
- schopnost tolerovat jiný názor

XXXIV

(2) schopnost interpretace
(3) schopnost plánování
(4) schopnost týmové práce a
spolupráce

(6) schopnost nést
zodpovědnost, sociální řízení
(etika)
(7) hluboké osobní přesvědčení
vzhledem k problematice
zakládání podniku a případných
inovací
(8) schopnost analýzy a řešení
problémů
(9) schopnost nést předvídatelné
riziko
(10) schopnost tolerovat jiný
názor
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Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky
Metody výuky a
studia

Ekonomika
podniku
Bc.

7 semestrů
(6 teoretických,
1 praktický),
6-itýdenní praxe
před zahájením
studia,
prezenční forma
studia,
210 ECTSkreditů (1=30h)

Řízení podniku
(Business Management):
- úvod do řízení podniku
- normativní řízení podniku
- strategické řízení podniku
- operativní řízení podniku
- controlling

přednáška, diskuse,
úkoly k procvičování

Forma
zkoušky

Kvalifikační cíle

Podnikatelské kompetence

klausurní práce

Odborné kompetence:
- znalost klíčových úloh a náplně vedení podniku
- znalosti základních prvků normativního, strategického a
operativního managementu a controllingu (a jejich
odlišností)
- kritická reflexe účinnosti a možností uplatnění principů a
metod řízení podniku
- znalosti diferencovaných efektů oraganizačních opatření a
nutnosti integrace v rámci organizace
- znalost základních organizačních forem a integračních
nástrojů
- znalosti důležitých výsledků empirického výzkumu řízení
- znalost vybraných forem a stylů řízení
- kritická reflexe hranic řídících mechanismů

(1) deklaratorní a procedurální

Metodické kompetence:
- metody normativního strategického a operativního řízení
podniku a controllingu
- rozvoj strategického myšlení a řešení problémů
v organizační oblasti
Sociální kompetence:
- schopnost argumentace a diskuze, zpracování společných
řešení
- uvědomění si významu a nutnosti podpory vývoje a
procesu změn též v rovině sociálně-emocionální

vědomosti v oblasti řízení
podniku a controllingu
(2) komunikační schopnosti,
schopnost diskuze
(schopnost argumentace)
(3) schopnost analýzy a řešení
problémů (v kontextu řízení
podniku a controllingu)
(4) kritické myšlení (kritická
kontrola, kritická reflexe),
schopnost interpretace
(5) schopnost nést
zodpovědnost, sociální řízení
podniku (etika)
(6) schopnost sebereflexe

Osobní kompetence:
- vědomosti o nutnosti sladit zájmy akcionářů a
zainteresovaných osob v rámci řízení podniku
- uvědomění si lidských potřeb jak při utváření organizace,
tak při vedení zaměstnanců
- reflexe vlastního chování
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Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky
Metody výuky a
studia

Ekonomika
podniku
Mgr.

XXXVI

3 semestry,
denní studium,
90 ECTS-kreditů

Zakládání podniku:
- motivace, úkoly, požadavky,
úlohy a běžná rutina podnikatelů
- psychologické aspekty
zakladatelů
- původ a získávání
podnikatelského záměru
- fáze a procesy podnikatelského
jednání
- popis a analýza obchodního
jednání
- modely obchodního jednání
- sestavení, prezentace a evaluace
business-plánů
- zpracování specifických
podnikatelských marketingových
koncepcí
- odlišnosti strategického
managementu
- rychlý růst, metodické náznaky
růstu
- formy a metody financování a
oceňování start-upů, vstup na
burzu, prodej a převod
- právní formy podnikání
- manažerské styly a styly řízení
- alternativní a zvláštní formy
podnikatelského jednání
- personální předpoklady a lidské
zdroje v podnikání

přednášky s
případovými studiemi
a cvičeními,
názorné příklady
případů z praxe

Forma
zkoušky

Kvalifikační cíle

Podnikatelské kompetence

klausurní práce

Odborné kompetence:
- znalost metod, konceptů a postupů k realizaci,
implementaci
- konkretizace a evaluace podnikatelských a obchodních
záměrů
- znalost převedení teoretických myšlenek do praxe
(získávání zdrojů, vstup na trh)

(1) deklarativní a procedurální
vědomosti z oblasti podnikání

Metodické kompetence:
- vytváření, zpracování, konkretizace a evaluace obchodních
záměrů
- řízení start-upů se zohledněním zvláštních specifik raných
podnikatelských fází
- odvozování cílených řešení z alternativních opatření ???
(ableitung von zielgerichteten lösungsansätzen aus
handlungsalternativen)
Sociální kompetence:
- aplikace věcných argumentů v plánovacích a
rozhodovacích procesech
- argumentace zaměřená na cílovou skupinu
- osobní předpoklady podnikatelsky jednajících osob
- uvědomění si významu týmově zaměřeného vedení pro
úspěšnost podniku ve fázi jeho založení
Osobní kompetence:
- zvládání mikroekonomické problematiky v zakládající fázi
- samostatnost, schopnost diskuze, schopnost kritického
myšlení
- aplikace ekonomického a právního myšlení a
argumentačních technik

(2) schopnost analýzy a řešení
problémů v kontextu podnikání
(3) schopnost komunikace a
diskuze (argumentační
schopnost)
(4) schopnost kritického
myšlení
(5) schopnost samostatně
pracovat
(6) strategické myšlení
(schopnost prosadit svůj
záměr)
(7) schopnost interpretace

Studijní obor

Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky
Metody výuky a
studia

Evropská
podniková
ekonomika
Bc.

8 semestrů
(z toho 2 roky
zahraniční pobyt),
denní studium,
240 ECTS-Kreditů

Psaní businessplánu:
- důvody a process psaní
businessplánu
- náležitosti businessplánu (co by
měl obsahovat)
- užitečné nástroje a teorie tvorby
businessplánu
- marketing

projektový seminář,
skupinová cvičení,
prezentace studentů

Forma
zkoušky

Kvalifikační cíle

Podnikatelské
kompetence

seminární práce

Odborné kompetence:
- znalost struktury společnosti, strategické role,
obchodních modelů, financování a zdroje kapilálu,
investice a jejich návratnost, teorie rizika
- studenti jsou schopni prezentovat businessplán před
bankéři, investory, vrcholovým managementem

(1) deklaratorní a procedurální
vědomosti z oblasti podnikání
(vytvoření business-plánů)

Metodické kompetence:
- studenti jsou schopni činit rozhodnutí týkající se
startupů
- umí obhájit své myšlenky, názory a postoje
- umí efektivně využívat aktuální příležitosti a situaci na
trhu
- umí navrhnout efektivní marketingovou strategii
Sociální kompetence:
- studenti umí vyjádřit a obhájit svůj názor při plánování a
rozhodování
- umíí pracovat v týmu v rámci tvorby businessplánů
Osobní kompetence:
- studenti jsou schopni pracovat v malých týmech, hledat
logické argumenty
- etickým způsobem využívají tržní nástroje
- rozvíjí schopnost konstruktivní kritiky
- rozvíji schopnost profesionálně prezentovat své
myšlenky, názory a postoje

(2) komunikační a prezentační
schopnosti (schopnost diskuze
a argumentace)
(3) schopnost plánovat a
rozhodovat
(4) schopnost týmové práce a
spolupráce
(5) schopnost konstruktivní
kritiky
(6) ochota k sebereflexi
(7) sociální řízení podniku
(etika)
(8) schopnost rozpoznat šance
(marketing)

XXXVII

Studijní obor

Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky
Metody výuky a
studia

Evropská
podniková
ekonomika
Bc.

8 semestrů
(z toho 2 roky pobyt
v zahraniční),
denní studium
240 ECTS-kreditů

Business Game (Strategická
podnikatelská hra):
- úspěšné řizení virtuálního
podniku za konkurenčích
podmínek

těžiště aktivit
přeneseno na studenty,
semináře s cvičeními,
kooperativní učení,
situační učení

Forma
zkoušky

Kvalifikační cíle

Podnikatelské
kompetence

prezentace,
případová
studie,
písemná
zkouška

Odborné kompetence:
- znalost struktury a řízení podniku
- studenti jsou schopni aplikovat manažerské a finanční
účetnictví a klíčové indikátory pro korporátní
management

(1) deklarativní a procedurální
vědomosti z oblasti zakládání,
vedení a řízení podniku

Metodické kompetence:
- studenti umí strategicky myslet
- studenti umí obhájit a prosadit své názory, postoje,
myšlenky a rozhodnutí
- umí se vyrovnat s problémy, zabývají se faktory
úspěšnosti
- umí sestavit rozpočet a vysvětlit či obhájit výsledky
Sociální kompetence:
- studenti jsou schopni pracovat v týmu a organizovat
týmovou práci
- umí rozhodovat v rámci týmu
- umí řešit konfliktní situace uvnitř týmu a snaží se jim
předcházet

(2) strategické uvažování
(schopnost plánování,
cílevědomého jednání a
efektivní prosazování názorů a
rozhodnutí)
(3) schopnost analýzy a řešení
problémů v kontextu řízení
podniku
(4) schopnost týmové práce a
spolupráce (též společné
hledání řešení, rozhodování a
řešení konfliktních situací)
(5) prezentační schopnosti
(6) interpretační schopnosti

Osobní kompetence:
- student si uvědomuje dopad kompetentních a úspěšných
rozhodnutí a při svém rozhodování zohledňuje názory a
potřeby jednotlivých členů týmu

XXXVIII

Studijní obor

Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky
Metody výuky a
studia

Evropská
podniková
ekonomika
Bc.

8 semestrů
(z toho 2 roky pobyt
v zahraniční),
denní studium
240 ECTS-kreditů

Business Management
(Mezinárodní řízení podniku):
- úvod do managementu
- normativní management
- strategický management
- operativní management
- manažerské účetnictví
- metody řízení
- zvláštní formy řízení

seminář s cvičeními

Forma
zkoušky

Kvalifikační cíle

Podnikatelské
kompetence

písemná
zkouška

Odborné kompetence:
- studenti disponují detailními znalostmi základních
principů fungování podnikání
- studenti se orientují v rámci normativního, strategického
a operativního managementu a v manažerském účetnictví
- studenti disponují detailními znalostmi základních
organizačních forem a nástrojů integrace
- studenti mají detailní znalosti empirického výzkumu v
rámci managementu a vybraných koncepcí managementu
- studenti jsou schopni porozumět rozdílům v rámci
organizace start-upů, SME, rodinných podniků
- studenti znají životní cyklus konceptů vývoje a inovace
organizace

(1) deklarativní a procedurální
vědomosti z oblasti
mezinárodního vedení podniku

Metodické kompetence:
- studenti jsou schopni aplikovat různé koncepty
managementu stejně jako manažerské účetnictví
- studenti rozumí a analyzují případové studie v rámci
praxe v organizacích
- studenti se zdokonalují v konkrétních organizaích

(2) schonost nést
zodpovědnost
(3) komunikační schopnosti,
schopnost diskuze
(4) schopnost analytického
myšlení a řešení problémů v
kontextu řízení podniku
(5) interpretační schopnosti

Sociální kompetence:
- studenti umí vyjádřit svůj názor, věcně argumentovat a
naslouchat názorům druhých
- schopnost diskuze
- studenti jsou schopni socio-emocionální podpory v
rámci procesu změn
Osobní kompetence:
- studenti jsou schopni identifikovat a rozpoznat potřebu
vyváženosti zájmů akcionářů a zainteresovaných osob
- studenti jsou schopni zohlednit lidské potřeby v rámci
volby organizační struktury a managementu

XXXIX

Studijní obor

Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky
Metody výuky a
studia

Evropská
podniková
ekonomika
Mgr.

2 semestry
(případně 1
semestr v
zahraničí),
denní studium
60 ECTS-kreditů

Inovace a zakládání podniku:
- motivace vedoucí k podnikání a
proces podnikatelského jednání z
hlediska různých teorií
- originální podnikatelské nápady
- vývoj, popis a analýza
business modelů
- možnosti financování start-upů
- management pro podnikatele
- otázka lidských zdrojů v
podnikání
- faktory úspěšnosti start-upů
- speciální formy podnikání
- guerilla marketing pro start-upy,
uvedení na trh, odbytové cesty,
argumenty prodeje
- inovační modely řízení
- funkce a zúčastněné strany řízení
inovací
- úvodní fáze inovačních procesů
- tvorba inovací, alternativ a tvůrčí
techniky
- kontrola, evaluace a selekce
inovačního procesu
- strategické inovace a
technologický management

seminář

Forma
zkoušky

Kvalifikační cíle

Podnikatelské kompetence

klausurní práce

Odborné kompetence:
- znalost metod, konceptů, teorie a praxe zaměřené na
vývoj, evaluaci, zpracování a konkretizaci podnikatelských
idejí a jejich strategická implementace
- znalost metod a konceptů managementu inovací a
technologie

(1) deklarativní a procedurální
vědomosti z oblasti koncepcí
podnikání a inovací

Metodické kompetence:
- schopnost vymýšlet a realizovat podnikatelské nápady
- studenti jsou schopni z celé řady možných postupů
identifikovat a vybírat řešení orientovaná na cíl
- studenti jsou schopni aplikovat korporátní podnikatelská
schémata se zaměřením na strategii a inovace
- studenti umí kriticky analyzovat a vyhodnotit nápady ve
vztahu k inovacím
- studenti umí objevit své vlastní cesty a způsoby prosazení
inovací

(2) schopnost analýzy a řešení
problémů (v kontextu
zakládání podniku)
(3) schopnost a předpoklady k
samostatné práci
(4) schopnost kritického
myšlení
(5) komunikační schopnost
(schopnost argumentace)
(6) řídící kompetence

Sociální kompetence:
- studenti poskytují hodnotné příspěvky v rámci
plánovacího a rozhodovacího procesu
- studenti jsou schopni prezentovat své argumenty s
ohledem na cílovou skupinu
Osobní kompetence:
- řešení problémů
- sebereflexe, schopnost kritického myšlení a diskuze
- studenti umí nést zodpovědnost

(7) strategické myšlení
(plánování, cílevědomé
jednání, efektivní prosazování
názorů)
(8) kritické myšlení
(kritické přezkoumávání a
reflexe inovativních myšlenek)
(9) kreativita (vzhledem k
inovacím a podnikatelkým
idejím)

XL

Studijní obor

Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky
Metody výuky a
studia

Ekonomika
podniku
Bc.
Evropská
ekonomika
podniku
Bc.

povinně-volitelný předmět
Založení podniku -založit – růst
– dálerozvíjet:
Perspektivy pro praxi a teorii:
- praktická aplikace
podnikatelských teorií
- podnikatelské osobnosti a
zakladatelské týmy
- rozpoznání a tvorba, evaluace a
využití podnikatelských příležitostí
- systematické vyhodnocování
podnikatelských idejí
- plánování založení
- návrh strategicky promyšlených
obchodních modelů
- financování založení
- vstup na trh
- volba cílové skupiny, tvorba cen,
plánování výrobních kapacit
- základy vědecké práce

projekt (samostatná
nebo skupinová práce)

Forma
zkoušky

Kvalifikační cíle

Podnikatelské kompetence

prezentace,
písemná
projektová práce

- zvládnutí základů pro tvorbu business-plánů
- schopnost samostatného zpracování business-plánů
- využití určitých mikroekonomických nástrojů k analýze a
plánování
- vyjadřovací schopnost (formulování) a strukturování
vědecké práce (speciálně v rámci vědeckých prací z oblasti
podnikání)
- základy vědecké práce a empirického výzkumu
- orientace v literatuře a rešeršní činnosti

(1) deklaratorní a procedurální
znalosti z oblasti založení
firmy
(2) schopnost samostatné práce
(3) schopnost vědecké práce a
empirického výzkumu

XLI

Studijní obor

Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky

Forma zkoušky

> nejsou blíže definovány

Metody výuky a
studia
Pro všechny
obory
(kromě studentů
oboru
Ekonomika
podniku)

XLII

5-idenní kurz

GROW-prázdninová
akademie
(založení podniku, samostatná
výdělečná činnost):
- základy podnikové ekonomiky
a podnikání, manažerských
znalostí a osobních klíčových
kompetencí
- business-plán
- účetnictví a roční závěrka
- daňové právo pro podnikatele a
podnikatelky
- financování
- mediace a techniky
vyjednávání
- živnostenské ochranné právo
- pracovní právo
- výzkum trhu
- marketing

seminář s přednáškami
(včetně počítačové
simulace založení firmy)

Kvalifikační cíle

aktivní účast na
simulační podnikatelské
strategické hře,
písemná zkouška

Odborné kompetence:
Metodické kompetence:
Sociální kompetence:
Osobní kompetence:
-

Podnikatelské
kompetence

(1) deklaratorní a
procedurální znalosti
z oblasti zahájení podnikání
2) schopnost analýzy a řešení
problémů (v kontextu se
zahájením podnikání)
(3) strategické myšlení
(cílevědomé jednání a
efektivní prosazování
rozhodnutí v rámci
počítačové simulace)
(4) kritické myšlení a
zkoumání (schopnost
interpretace)
(5) schopnost týmové práce a
spolupráce
(6) schopnost řešit konflikty
(7) komunikační schopnosti

Studijní obor

Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky

Forma zkoušky

> nejsou blíže definovány

Metody výuky a
studia
Pro všechny
obory
(kromě studentů
oboru
Ekonomika
podniku)

Založení podniku, živnosti:
- role podnikatele v tržní
ekonomice
- základy: marketing
- investice a financování

přednáška

Kvalifikační cíle

klausurní práce

Odborné kompetence:
-

Podnikaelské
kompetence

(1) deklaratorní a
procedurální znalosti
z oblasti založení podniku

Metodické kompetence:
Sociální kompetence:
Osobní kompetence:
-

Studijní obor

Struktura

Předmět a náplň studia

Forma výuky

Forma zkoušky

> nejsou blíže definovány

Metody výuky a
studia
Pro všechny
obory
(kromě studentů
oboru
Ekonomika
podniku)

Založení podniku II:
- business-plán
- vedení firmy zaměřené na
technologii
- základy projektového
managementu
- převzetí firmy

přednáška

Kvalifikační cíle

klausurní práce

Oborné kompetence:
Metodické kompetence:
-

Podnikatelské
kompetence

(1) deklaratorní a
procedurální vědomosti
z oblasti založení a převzetí
podniku

Sociální kompetence:
Osobní kompetence:
-

XLIII

Pro studenty
technických
fakult

Podnikatelské myšlení a
jednání:
- řízení podniku
- personalistika
- účetnictví
- bilancování
- právní formy podnikání a
ochranná práva

Forma výuky

Forma zkoušky

Přednáška,
simulované podnikání

klausurní práce

Oborné kompetence:
Metodické kompetence:
Sociální kompetence:
Osobní kompetence:
-

XLIV

(1) deklaratorní a
procedurální vědomosti z
oblasti řízení podniku,
personalistiky, účetnictví,
bilancování a právní formy
podnikání

Zahraniční vysoké školy

Studijní obory

osmnáct vysokých škol ve
Španělsku

Inženýrské vědy, Ekonomika podniku, Informatika,
Architektura, Strojírenství, Mezinárodní vztahy a
management, Evropská ekonomika podniku,
Stavební inženýrství, Aplikované sociální a zdravotní
vědy, Elektro a informační technika, Technika
mikrosystémů

jedenáct vysokých škol ve
Francii

Mezinárodní vztahy a management, Informatika,
Elektro a informační technika, Strojírenství,
Ekonomika podniku, Architektura, Inženýrské vědy,
Evropská ekonomika podniku

jedenáct vysokých škol v Itálii

Inženýrské vědy, Informatika, Strojírenství, Stavební
vědy, Architektura, Ekonomika podniku, Mezinárodní
vztahy a management, Elektrotechnika a informační
technika, Automobilová elektronika, Elektrotechnika
a mikrosystémy

jedenáct vysokých škol v
Polsku

Strojírenství, Elektroa informační technika,
Informatika, Architektura, Biomedicínské inženýrství,
Strojírenství, Stavební vědy, Aplikované sociální a
zdravotní vědy, Ekonomika podniku

osm vysokých škol ve Velké
Británii

Strojírenství, Informatika, Ekonomika podniku,
Aplikované sociální a zdravotní vědy, Evropská
ekonomika podniku

osm vysokých škol v České
republice

Strojírenství, Stavební vědy, Ekonomika podniku,
Elektrotechnika a informační technika, Informatika,
Mezinárodní vztahy a management , Matematika

osm vysokých škol v Turecku

Inženýrské vědy, Informatika, Architektura,
Strojírenství, Stavební vědy, Průmyslový design,
Ekonomika podniku

sedm vysokých škol v Brazílii

Mezinárodní vztahy a management, Ekonomika
podniku, Inženýrské vědy, Aplikované sociální a
zdravotní vědy, Informatika, Matematika, Stavební
vědy, Architektura

šest vysokých škol v Číně

Elektrotechnika a informační technika, Informatika,
Ekonomika podniku, Architektura, Technika
mikrosystémů, Stavební vědy

pět vysokých škol ve Finsku

Inženýrské vědy, Informatika, Matematika, Evropská
ekonomika podniku, Ekonomika podniku,
Mezinárodní vztahy a management

XLV

pět vysokých škol v Řecku

Stavební vědy, Elektrotechnika a informační
technika, Informatika, Strojírenství

pět vysokých škol na Novém
Zélandu

Informatika, Matematika, Strojírenství

pět vysokých škol v Rakousku

Ekonomika podniku, Stavební vědy, Architektura,
Strojírenství, Elektrotechnika a informační technika

čtyři vysoké školy v Argentině

Mezinárodní vztahy a management , Inženýrské
vědy, Stavební vědy, Strojírenství, Elektrotechnika a
informační technika, Architektura, Průmyslový
design, Informatika, Aplikované sociální a zdravotní
vědy, Ekonomika podniku

čtyři vysoké školy v Irsku

Mezinárodní vztahy a management, Ekonomika
podniku, Informatika

čtyři vysoké školy v USA

Strojírenství, Informatika, Ekonomika podniku,
Architektura

čtyři vysoké školy v Rumunsku

Architektura, Informatika, Matematika, Inženýrské
vědy

tři vysoké školy v Mexiku

Inženýrské vědy, Stavební vědy, Mezinárodní vztahy
a management, Ekonomika podniku

tři vysoké školy v Portugalsku

Informatika, Elektrotechnika a informační technika,
Ekonomika podniku, Inženýrské vědy

tři vysoké školy v Rusku

Elektrotechnika a informační technika, Ekonomika
podniku, Mezinárodní vztahy a management,
Strojírenství, Technika mikrosystemů, Architektura

tři vysoké školy ve Švýcarsku

Stavební vědy, Inženýrské vědy, Ekonomika
podniku, Mezinárodní vztahy a management

dvě vysoké školy v Austrálii

Mezinárodní vztahy a management, Ekonomika
podniku, Informatika

dvě vysoké školy v Estonsku

Stavební vědy, Informatika, Matematika,
Mezinárodní vztahy a management

dvě vysoké školy v Ghaně

pro všechny studijní obory

dvě vysoké školy na Taiwanu

Aplikované sociální a zdravotní vědy, Informatika

dvě vysoké školy v Maďarsku

Strojírenství, Elektroa informační technika,
Aplikované sociální a zdravotní vědy

dvě vysoké školy v Lotyšsku

Ekonomika podniku, Mezinárodní vztahy a
management

XLVI

dvě vysoké školy v Malajsii

Technika mikrosystemů, Informatika, Sensorika a
analytika, Elektrotechnika a informační technika

dvě vysoké školy v Nizozemí

Ekonomika podniku, Mezinárodní vztahy a
management

dvě vysoké školy v Peru

Mezinárodní vztahy a management , Inženýrské
vědy

dvě vysoké školy ve Slovinsku

Ekonomika podniku, Aplikované sociální a zdravotní
vědy, Mezinárodní vztahy a management

jedna vysoká škola v Arménii

Architektura

jedna vysoká škola v Bolívii

Ekonomika podniku, Mezinárodní vztahy a
management

jedna vysoká škola v Chile

pro všechny studijní obory
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