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1 Složení rady studijního programu B6209
Předseda:
Členové:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
doc. Ing. Jan Horejc, PhD.

(garant studijního oboru 6209R015)
(garant studijního oboru 6209R033)

2 Činnost rady
Náplní činnosti Rady studijního programu (dále pouze „rada“) v roce 2016 bylo průběžné
sledování a vyhodnocování realizace studijního programu a jeho oborů:
B6209 Systémové inženýrství a informatika – prezenční forma
studijní obory:
 6209R033 Systémy projektového řízení (dále jen SPŘ)
 6209R015 Informační management (dále jen IM)
Přetrvávajícím problémem zůstává poměrně vysoká propadovost studentů mezi 1. a 2.
ročníkem. Oproti předchozímu sledovanému období (rok 2015) se však situace významně
zlepšila. V případě oboru IM je ve druhém ročníku ke konci roku 2016 evidováno 7 studentů
z celkem 17 přijatých ke studiu v roce 2015 (prostupnost 41,2 %), přičemž v předchozím roce
byla prostupnost mezi 1. a 2. ročníkem pouhých 11,1 %. Analogicky v oboru SPŘ je ve druhém
ročníku ke konci roku 2016 evidováno 51 studentů z celkem 104 přijatých ke studiu v roce 2015
(prostupnost 49 %), když v předchozím roce to bylo 38,4 %. Zlepšení prostupnosti v případě
oboru IM je možné přičítat realizovanému opatření, kdy od akademického roku 2015/16 nebylo
pro obor IM otevíráno 2. kolo přijímacího řízení a v prvním kole tedy byli přijímáni pouze
uchazeči, kteří si tento obod zvolili jako svou hlavní prioritu, protože u nich je předpoklad, že
o studium tohoto oboru mají skutečně zájem. Negativním důsledkem tohoto opatření naopak je
výrazný pokles studentů přijatých a ke konci roku 2016 evidovaných v 1. ročníku studia oboru
IM, kterých je pouze 6. Proto bude potřebné hledat opatření pro zvýšení zájmu o studium
tohoto oboru (viz kap. 5 této zprávy). V případě oboru SPŘ je v případě počtu studentů
1. ročníku také zřetelný propad, není však tak dramatický, jako v případě oboru IM. Z hlediska
prostupnosti mezi 1. a 2. ročníkem zůstávají oba obory i přes popsané výrazné zlepšení pod
fakultním průměrem.
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3 Projednané změny ve studijním programu a studijních plánech
V roce 2016 nedošlo v oborech studijního programu B6209 k žádným podstatným změnám. Od
září akademického roku 2015/16 je realizována výuka v obou oborech studijního programu
podle upravených studijních plánů bez dopadu na profil absolventa. Studenti třetího ročníku (a
případně také studenti prodlužující studium) dokončují svá studia podle původních verzí
studijních plánů v souladu se studijním a zkušebním řádem ZČU.
V roce 2016 rada neprojednávala žádné další změny ve studijním programu a studijních plánech
(předměty A a B).
4 Hodnocení provádění studijního programu
V roce 2016 probíhala výuka v souladu se stávajícími studijními plány.
Do 1. ročníku se zapsalo a k 31. 10. 2016 bylo evidováno 70 studentů oboru SPŘ (v r. 2015: 107)
a 8 studentů oboru IM (v roce 2015: 17).
Celkový počet evidovaných studentů v jednotlivých oborech k 31. 10. 2016 tak činil v oboru SPŘ
149 studentů (v r. 2015: 168) a v oboru IM 23 studentů (v r. 2015: 31). Celkový počet studentů
na studijním programu se meziročně snížil (rok 2014: 201, rok 2015: 199, rok 2016: 172).
V roce 2016 složením státní závěrečné zkoušky a obhájením bakalářské práce úspěšně zakončilo
své studium 25 absolventů oboru SPŘ (v r. 2015: 30) a 7 absolventů oboru IM (v r. 2015: 2).
5 Jiné aktivity rady
V souvislosti se snahou o zatraktivnění studijního oboru IM je v současnosti rozpracována
smlouva o spolupráci s významnou firmou Diebold-Nixdorf (významné pracoviště je
lokalizováno v Plzni), která má zájem právě o obsolventy tohoto studijního oboru. Předmětem
připravované smlouvy je mimo jiné účast studentů na praxích, stážích apod. v této firmě v ČR i
v zahraničí, nabídka praktických témat bakalářských a diplomových prací a též nabídka
motivačního stipendia pro studenty 1. ročníků s velmi dobrými studijními výsledky ze středních
škol, tj. snaha o získání talentů pro tento studijní obor.

Výroční zprávu zpracoval: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
V Plzni, dne 30. 01. 2017
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