
 

)ápis ze zasedáﾐí VědeIké rad┞  
Fakult┞ podﾐikohospodářské VŠE v Praze, které se koﾐalo dﾐe 14. 10. 2015 

  
Místo koﾐáﾐí: 14. 10. 2015 10:00  – 13:00 hodin v NB 169 

Přítoﾏﾐi: viz prezeﾐčﾐí listiﾐa ふuložeﾐa ﾐa Děkaﾐátu FPH) 

 

Program: 

1. )ahájeﾐí ふprof. Iﾐg. Ivaﾐ Nový, CSI.ぶ 

2. HaHilitačﾐí předﾐáška Iﾐg. Oto Potluka, Ph.D. ふprof. Iﾐg. Ivaﾐ Nový, CSI.ぶ 

3. )ahájeﾐí haHilitačﾐího řízeﾐí Iﾐg. VáIlava Stříteského, Ph.D. ふprof. Iﾐg. Ivaﾐ Nový, CSI.ぶ 

4. „Digitálﾐí HudouIﾐost, Hig data a hlavﾐí dopad┞“ ふIﾐg. Milaﾐ Vašina, Ing. Petr Knap, MBA) 

5.  Růzﾐé:  
    - ﾐávrh ﾐa jﾏeﾐováﾐí čleﾐů koﾏisí doktorskýIh státﾐíIh zkoušek ふprof. Iﾐg. Ivaﾐ Nový, CSI.) 
    - akreditace EQUIS – iﾐforﾏaIe o průHěhu ふprof. Iﾐg. JiﾐdřiIh Soukup, CSI.ぶ 
    - zﾏěﾐa ﾐázvu ﾏagisterského oHoru PEM ふprof. Iﾐg. Ivaﾐ Nový, CSI.ぶ 

 

 

       
 
 



 

 

Ad 1.  )ahájeﾐí  
 Přítoﾏﾐé přivítal děkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské a sezﾐáﾏil je s prograﾏeﾏ zasedáﾐí. V úvodu 
děkaﾐ sezﾐáﾏil čleﾐ┞ VědeIké rad┞ s výzﾐaﾏﾐýﾏi událostﾏi, které ﾐa fakultě proHěhl┞ od terﾏíﾐu 
předIhozího jedﾐáﾐí VR FPH. 

Ad 2. HaHilitačﾐí řízeﾐí a předﾐáška -  Iﾐg. Oto Potluka, Ph.D. ふprof. Iﾐg. Ivaﾐ Nový, CSI.ぶ 

Na základě žádosti uIhazeče H┞lo zahájeﾐo haHilitačﾐí řízeﾐí dﾐe 20. 5. 2015. Dne 10. 06. 2015 byla na 

VR FPH zvoleﾐa koﾏise v souladu se )ákoﾐeﾏ č. ヱヱヱ/ヱΓΓΒ SH., o v┞sokýIh školáIh a o zﾏěﾐě a 
doplﾐěﾐí dalšíIh zákoﾐů, ve sﾏ┞slu § Αヲ odst. ヵ, v ﾐásledujíIíﾏ složeﾐí: 

Předseda :   Prof. Iﾐg. Jiří Fotr, CSI. 
Fakulta podﾐikohospodářská, Katedra ﾏaﾐageﾏeﾐtu, 
V┞soká škola ekoﾐoﾏiIká v Praze 

fotr@vse.cz 

Čleﾐové:   Prof. PhDr. Fraﾐtišek OIhraﾐa, DrSI. 
Katedra veřejﾐýIh fiﾐaﾐIí, V┞soká škola ekoﾐoﾏiIká v Praze, 
e-mail: frantisek.ochrana@vse.cz 

Prof. PhDr. Toﾏáš Sirovátka, CSI. 
Katedra soIiálﾐí politik┞ a soIiálﾐí práIe, Fakulta soIiálﾐíIh studií, 
Masarykova univerzita, e-mail: sirovatk@fss.muni.cz 

DoI. Iﾐg. Leﾐka Slavíková, Ph.D. 
Fakulta soIiálﾐě ekoﾐoﾏiIká, Uﾐiverzita J. E. Purk┞ﾐě v Ústí ﾐad 

Labem, e-mail: lenka.slavikova@ujep.cz, slavikova@ireas.cz 

Iﾐg. Mgr. Jiří Reﾏr, Ph.D., MBA. 
Fakulta SoIiálﾐíIh věd, Universita Karlova v Praze, 

e-mail: jiri.remr@inesan.cz, remr@czecheval.cz  

Po prostudováﾐí potřeHﾐýIh dokladů koﾏise koﾐstatovala, že jí H┞l┞ předložeﾐ┞ všeIhﾐ┞ doklad┞ 
požadovaﾐé podle zákoﾐa o v┞sokýIh školáIh č. ヱヱヱ/ヱΓΓΒ SH. i podle kritérií uplatňovaﾐýIh při 
haHilitačﾐíﾏ řízeﾐí ﾐa V┞soké škole ekoﾐoﾏiIké v Praze, podklad┞ jsou úplﾐé a splňují požadavk┞ 
uvedeﾐého zákoﾐa, i požadavk┞ kritérií haHilitačﾐího řízeﾐí ﾐa V┞soké škole ekoﾐoﾏiIké v Praze. 

O opoﾐeﾐtské posudk┞ haHilitačﾐího spisu „Management dopadovýIh evaluaIí“ H┞li požádáﾐí tito 
odHorﾐíIi: 

 prof. Iﾐg. Juraj NeﾏeI, CSI., Masar┞kova Uﾐiversita Brﾐo a Uﾐiverzita Mateje Bela, Báﾐská 
Bystrica, 

 doI. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., PřírodovědeIká fakulta, UK Praha, 
 doI. Iﾐg. Jaﾐ Pavel, Ph.D, FFÚ VŠE v Praze, FES, Univerzita Pardubice. 



 

 

Děkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské prof. Iﾐg. Ivaﾐ Nový, CSI. v┞zval předsedu koﾏise Prof. Iﾐg. Jiřího 
Fotra, CSc., aH┞ přítoﾏﾐé sezﾐáﾏil s hlavﾐíﾏi Hod┞ haHilitačﾐího řízeﾐí a se závěr┞ jedﾐáﾐí haHilitačﾐí 
komise ふpodroHﾐá závěrečﾐá zpráva H┞la součástí podkladů, které VR FPH oHdrželaぶ. Předseda komise 

shrﾐul závěr┞ koﾏise a uvedl, že haHilitačﾐí řízeﾐí proHěhlo staﾐdardﾐíﾏ způsoHeﾏ a s potěšeﾐíﾏ 
ﾏůže koﾐstatovat ﾐíže uvedeﾐé závěr┞ posudků a závěr┞ a doporučeﾐí koﾏise jsou pozitivﾐí.  

)ávěry opoﾐeﾐtskýIh posudků k haHilitačﾐí práIi: 

Předseda hodﾐotíIí koﾏise, prof. Iﾐg. Jiří Fotr, CSI., shrﾐul za ﾐepřítoﾏﾐé opoﾐeﾐt┞ jejiIh staﾐoviska a 
položil v┞Hraﾐé otázk┞ k diskusi. 

Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. konstatuje,“ že úvodﾐý zjedﾐoIujúIi te┝t haHilitačﾐého spisu ﾏá 
požadovaﾐý vedeIký Iharakter a kvalitﾐe v┞svetľuje teoretiIké aspekt┞ zvoleﾐej proHleﾏatik┞, ktorá je 
v ﾐašiIh podﾏieﾐkaIh poﾏerﾐe ﾐová a jediﾐečﾐá. Hodﾐoteﾐie dopadov je výzﾐaﾏﾐýﾏ faktoroﾏ 
zv┞šovaﾐia efektívﾐosti verejﾐýIh výdavkovýIh prograﾏov, pretože  posk┞tuje iﾐforﾏáIie o toﾏ, čo sa 
podarilo dosiahﾐuť v dlhodoHejšoﾏ pohľade, ukáže, či okreﾏ pláﾐovaﾐýIh výstupov sa podarilo 
dosiahﾐuť aj koﾐkrétﾐe požadovaﾐé zﾏeﾐ┞ soIiálﾐo-ekoﾐoﾏiIkého ふale aj iﾐéhoぶ Iharakteru. V ﾐašich 

podﾏieﾐkaIh je stále dﾚraz ﾐa koﾐkrétﾐe výstup┞ ふoutputsぶ, ako však autor dokladuje, skutočﾐosť, že 
pláﾐovaﾐé výstup┞ sa ﾐaplﾐili, ešte ﾐeﾏusí H┞ť reálﾐ┞ﾏ príﾐosoﾏ. Autor tiež ﾐazﾐačuje, že túto 
ﾏetﾙdu je ﾏožﾐé za určitýIh predpokladov použiť aj e┝-ante, nie len ex-post. Autor správﾐe poukazuje 
ﾐa skutočﾐosť, že hodﾐoteﾐie dopadov je ﾏiﾏoriadﾐe zložitý proIes, ktorý v┞žaduje správﾐe zvoleﾐie 
ﾏetﾙd┞ a vzork┞, dostupﾐosť potreHﾐýIh údajov a sIhopﾐosť iIh vhodﾐe spraIovať. Jeho práIa ふa 
všeoHeIﾐe príspevok k tejto oHlasti, ktorej sa aktívﾐe veﾐujeぶ tak ﾏﾚže H┞ť ﾐástrojoﾏ rozvoja českej 
teﾙrie aj pra┝e. ) pohľadu oHsahu úvodﾐej časti veﾐuje autor ﾐajviaI priestoru ﾏetﾙdaﾏ dopadovýIh 
evaluáIií a v┞svetľuje podﾏieﾐk┞ iIh použitia a iIh podstatu – ﾏetodiIký postup ふzjedﾐodušeﾐe 
povedaﾐéぶ je založeﾐý ﾐa porovﾐaﾐí situáIie s dotáIiou a Hez dotáIie“.  

)ávěreﾏ opoﾐeﾐt uvádí, že „predložeﾐý haHilitačﾐý spis, ktorý je spraIovaﾐý ako koﾏHiﾐáIia 
zjedﾐoIujúIej časti a v┞HraﾐýIh puHlikáIií autora k poﾏerﾐe vzáIﾐe skúﾏaﾐej problematike 

hodﾐoteﾐia dopadov verejﾐýIh výdavkovýIh prograﾏov, odporúčaﾏ prijať. Spis dokladuje vedeIkú 
odHorﾐosť autora, a aj to, že ﾏá v tejto oHlasti praktiIké skúseﾐosti V prípade splﾐeﾐia ďalšíIh 
podﾏieﾐok haHilitačﾐého koﾐaﾐia v súlade s predpismi VŠE Praha je ﾏožﾐé udeliť Iﾐg. Otovi Potlukovi, 
Ph.D. vedecko-pedagogiIkú hodﾐosť doIeﾐt. 

Pro diskuzi u obhajoby ﾐavrhuje opoﾐeﾐt otázku hodﾐoteﾐia „vhodﾐosti“ saﾏotﾐého dopadu – ak aj 

dáta ukážu, že podporeﾐá skupiﾐa sa ﾐiekaﾏ „odIhýlila“, ﾐeﾏusí to H┞ť vžd┞ pozitívﾐ┞ výsledok. 

doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. konstatuje, že téﾏa haHilitačﾐího spisu je „ dlouhodoHě velﾏi aktuálﾐí a jeho 
rozpraIováﾐí je žádouIí zejﾏéﾐa v koﾐte┝tu trvalého tlaku ﾐa zv┞šováﾐí efektivﾐosti veřejﾐýIh výdajů. 



 

Předložeﾐý spis ve své struktuře i oHsahu vhodﾐě splňuje staﾐoveﾐý Iíl a přiﾐáší velﾏi zajíﾏavé 
iﾐforﾏaIe o ﾐejdůležitějšíIh ﾏetodiIkýIh proHléﾏech dopadovýIh evaluaIí. Hlavﾐí přidaﾐou hodﾐotu 
předložeﾐého spisu je rozpraIováﾐí téﾏatu koﾐtrafaktuálﾐí evaluaIe a deﾏoﾐstraIe její v┞užitelﾐosti 
ﾐa praktiIkéﾏ proHléﾏu. OHeIﾐě práIe vhodﾐě koﾏHiﾐuje ﾐorﾏativﾐí a pozitivﾐí výzkuﾏﾐé 
ﾏetodologie, Iož je odpovídajíIí zvoleﾐéﾏu téﾏatu. Velﾏi pozitivﾐě hodﾐotíﾏ v┞užití kvaﾐtitativﾐíIh 
ﾏetod, i sIhopﾐost při jejiIh v┞užití ideﾐtifikovat liﾏit┞ e┝istujíIíIh dat. Autor tak při iﾐterpretaIi 
výsledk┞ ﾐepřeIeňuje a korektﾐě upozorňuje ﾐa jejiIh oﾏezeﾐí. Při Ielkovéﾏ pohledu ﾐa předložeﾐou 
práIi lze koﾐstatovat, že autor přiﾐáší velﾏi rozsáhlý a iﾐterdisIipliﾐárﾐě pojatý pohled ﾐa 
problematiku dopadovýIh evaluaIí. Svou puHlikačﾐí čiﾐﾐostí i praIí ﾐa výzkuﾏﾐýIh projekteIh 
předkladatel prokázal, že je jedﾐíﾏ z ﾐejvýzﾐaﾏﾐějšíIh odHorﾐíků ﾐa proHleﾏatiku dopadovýIh 
evaluaIí ve středoevropskéﾏ prostoru. Jeho statě ﾏohou Hýt velﾏi prospěšﾐé pro orgaﾐizaIe, které 
v pra┝i evaluaIe vládﾐíIh iﾐterveﾐIí provádí a které se sﾐaží je zpraIovávat korektﾐě 

)ávěreﾏ opoﾐeﾐt koﾐstatuje „předložeﾐé vědeIké práIe spolu se sjedﾐoIujíIíﾏ koﾏeﾐtářeﾏ považuji 
za velﾏi kvalitﾐí a odpovídajíIí požadavkůﾏ ﾐa haHilitačﾐí spis předložeﾐý ve forﾏě souHoru statí. 
Autor prokázal, že je v oHlasti evaluaIe státﾐíIh zásahů výzﾐaﾏﾐýﾏ odHorﾐíkeﾏ, který proHleﾏatiku 
řeší iﾐterdisIipliﾐárﾐíﾏ přístupeﾏ a je sIhopeﾐ forﾏulovat relevaﾐtﾐí závěr┞ i s v┞užitíﾏ pokročilýIh 
kvaﾐtitativﾐíIh ﾏetod. Na základě výše uvedeﾐého doporučuji po úspěšﾐě v┞koﾐaﾐé haHilitačﾐí 
předﾐášIe udělit Iﾐg. Oto Potlukovi, Ph.D. titul doIeﾐt.   

Návrh otázky do diskuse: E┝istují studie kvaﾐtifikujíIí ﾐákladovost koﾐtrafaktuálﾐíIh evaluaIí ve 
v┞HraﾐýIh odvětvíIh? Do jaké ﾏíry jejich výše ovlivňuje, v jakýIh veřejﾐýIh politikáIh je sﾏ┞sluplﾐé 
teﾐto t┞p hodﾐoIeﾐí použít? 

DoI. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. „považuje téﾏa předložeﾐé haHilitačﾐí práIe za velﾏi aktuálﾐí a potřeHﾐé 

a zdůrazňuje výzﾐaﾏ evaluaIí, a to včetﾐě evaluaIí dopadovýIh, které ﾏají pro efektivﾐí v┞užití 
veřejﾐýIh prostředků ﾐa podporu realizaIe projektů, ať již jsou fiﾐaﾐIováﾐ┞ ze zdrojů EU či ze zdrojů 
ﾐárodﾐíIh. Vstupﾐí část haHilitačﾐí práIe ﾏá logiIkou strukturu, autor ﾏj. adekvátﾐě podroHﾐě 
popisuje základﾐí přístup┞ koﾐtrafaktuálﾐí evaluaIe, včetﾐě jejiIh kritiIké refle┝e, tj. zejﾏéﾐa 
skutečﾐostí, že teﾐto t┞p evaluaIí představuje vžd┞ jeﾐ odhad skutečﾐého dopadu. NiIﾏéﾐě je třeHa 
podtrhﾐout, že základﾐí slaHiﾐou tohoto přístupu je ﾐesIhopﾐost ideﾐtifikovat kauzálﾐí řetězeI příčiﾐ, 
které k pozorovaﾐýﾏ zﾏěﾐáﾏ či dopadůﾏ vedl┞“.  

)ávěreﾏ opoﾐeﾐt koﾐstatuje, že „ Iﾐg. O. Potluka, Ph.D. představuje výzﾐaﾏﾐou osoHﾐost ﾐejeﾐ 
v oHlastí evaluaIí, ale je třeHa v┞zdvihﾐout i jeho ﾏaﾐažerskou práIi v ráﾏIi IREASu, kd┞ 
prostředﾐiItvíﾏ vedeﾐí této orgaﾐizaIe uﾏožﾐil profesioﾐálﾐí start dﾐes již zřejﾏě desítkáﾏ čerstvýIh 
aHsolveﾐtů předevšíﾏ doﾏovské VŠE.  OIeﾐit je třeHa i jeho práIi v ﾏeziﾐárodﾐíIh profesioﾐálﾐíIh 
orgaﾐizaIíIh, včetﾐě jeho podílu ﾐa orgaﾐizaIi výročﾐí koﾐference RSA v Praze, které se zúčastﾐilo 
ﾐěkolik set odHorﾐíků z Ielého světa. V haHilitačﾐí práIi autor prokázal dlouhotrvajíIí hluHoký zájeﾏ o 



 

proHleﾏatiku dopadovýIh evaluaIí a jíﾏ dosažeﾐé výsledk┞ je třeHa oIeﾐit. „HaHilitovaﾐý“ zﾐaﾏeﾐá 
česk┞ sIhopﾐý/zručﾐý a já jseﾏ přesvědčeﾐ, že Iﾐg. O. Potluka, Ph.D. prokázal, že ﾏu teﾐto titul ﾏůže 
ﾐáležet. Doporučuji proto předložeﾐý haHilitačﾐí spis přijﾏout a titul doIeﾐt Iﾐg. O. Potlukovi, Ph.D. 
udělit.   

Návrh otázek do diskuse: 

 V úvodﾐí části haHilitačﾐí práIe haHilitaﾐt opakovaﾐě zdůrazňuje, že provedeﾐí evaluaIí ﾏůže 
uspořit veřejﾐé prostředk┞, ﾏj. zastaveﾐíﾏ ﾐeefektivﾐíIh prograﾏů. Jseﾏ však přesvědčeﾐ, že 
úspora veřejﾐýIh prostředků ﾐeﾐí hlavﾐíﾏ Iíleﾏ dopadovýIh či jakýIhkoli jiﾐýIh evaluaIí, 
ﾐeHoť hlavﾐíﾏ Iíleﾏ evaluaIí H┞ ﾏělo vžd┞ Hýt ﾏodifikaIe prograﾏu tak, aH┞ H┞lo dosažeﾐo 
žádouIí zﾏěﾐ┞.  

 Upozorňuji ﾐa jedeﾐ velký proHléﾏ v evaluaIíIh dopadů iﾐterveﾐIí ﾐa firﾏ┞, a to je oHeIﾐé 
podIeﾐěﾐí veliké d┞ﾐaﾏik┞ v ráﾏIi fireﾏﾐího sektoru i pokud jde o fúze, akviziIe, děleﾐí fireﾏ 
apod. Pokud k toﾏuto pulzováﾐí v ráﾏIi fireﾏﾐího sektoru doIhází, pak je ﾐepravděpodoHﾐé, 
že v dateIh Hude „jedﾐotﾐý“ treﾐd. )ajíﾏalo H┞ ﾏﾐě proto, zda, příp. jakýﾏ způsoHeﾏ tuto 
skutečﾐost haHilitaﾐt ve svýIh evaluačﾐíIh studiíIh zohledňuje. 
 

Shrﾐutí a závěr haHilitačﾐí koﾏise 

Na základě splﾐěﾐí  kritériíIh uplatňovaﾐýIh při haHilitačﾐíﾏ ﾐa VŠE i pozitivﾐíIh opoﾐeﾐtﾐíIh posudků 
se koﾏise usﾐesla tajﾐýﾏ hlasováﾐíﾏ ふodevzdáﾐ┞ čt┞ři platﾐé hlas┞, z toho pro čt┞ři hlas┞, proti žádﾐý 
hlasぶ předložit ﾐávrh ﾐa jﾏeﾐováﾐí Iﾐg. O. Potluk┞, Ph.D doIeﾐteﾏ pro oHor Podﾐiková ekoﾐoﾏika a 
ﾏaﾐageﾏeﾐt VědeIké radě Fakult┞ podﾐikohospodářské VŠE v Praze. 

HaHilitačﾐí předﾐáška se koﾐala před vědeIkou radou fakult┞ téhož dﾐe ﾐa téﾏa:  „Management 

dopadovýIh evaluaIí“. 

Iﾐg. Oto Potluka, Ph.D. předﾐesl haHilitačﾐí předﾐášku ﾐa téﾏa Maﾐageﾏeﾐt dopadovýIh evaluaIí. 
Nejprve ve své předﾐášIe zasadil dopadové evaluaIe do prograﾏového I┞klu. Poté dopadové evaluaIe 
aﾐal┞zoval z pohledu trojiﾏperativu projektového ﾏaﾐagementu - z pohledu času, kvalit┞ a fiﾐaﾐčﾐíIh 
zdrojů. Na závěr své předﾐášk┞ shrﾐul základﾐí prvk┞, které je ﾐutﾐé splﾐit pro zajištěﾐí kvalitﾐí 
dopadové evaluaIe. 

Slovo opoﾐeﾐtů: 

Po haHilitačﾐí předﾐášIe v┞zval paﾐ děkaﾐ přítoﾏﾐé opoﾐeﾐt┞, aH┞ předﾐesli hlavﾐí Hod┞ posudku a 
případﾐě položili uIhazeči doplňujíIí otázk┞. )a ﾐepřítoﾏﾐé oponenty (Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., 

DoI. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.) shrnul posudky předseda haHilitačﾐí koﾏise.  

 



 

 

OHhajoHa haHilitačﾐí práIe a veřejﾐá diskuse  

Habilitant se dále v┞jádřil k ﾐásledujíIíﾏ otázkáﾏ v┞pl┞ﾐuvšíﾏ z diskuse, jakož i v┞Hraﾐýﾏ otázkáﾏ 
z posudků opoﾐeﾐtů haHilitačﾐí práIe: 

Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.: 

1. Pro diskuzi u oHhajoH┞ ﾐavrhuje opoﾐeﾐt otázku hodﾐoteﾐia „vhodﾐosti“ saﾏotﾐého dopadu – 

ak aj dáta ukážu, že podporeﾐá skupiﾐa sa ﾐiekaﾏ „odIhýlila“, ﾐeﾏusí to H┞ť vžd┞ pozitívﾐ┞ 
výsledok.   

doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D.: 

2. Návrh otázk┞ do diskuse: E┝istují studie kvaﾐtifikujíIí ﾐákladovost koﾐtrafaktuálﾐíIh evaluaIí 
ve v┞HraﾐýIh odvětvíIh? Do jaké ﾏír┞ jejich výše ovlivňuje, v jakýIh veřejﾐýIh politikáIh je 
sﾏ┞sluplﾐé teﾐto t┞p hodﾐoIeﾐí použít? 

DoI. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.: 
Návrh otázek do diskuse: 

3. V úvodﾐí části haHilitačﾐí práIe haHilitaﾐt opakovaﾐě zdůrazňuje, že provedeﾐí evaluaIí ﾏůže 
uspořit veřejﾐé prostředk┞, ﾏj. zastaveﾐíﾏ ﾐeefektivﾐíIh prograﾏů. Jseﾏ však přesvědčeﾐ, že 
úspora veřejﾐýIh prostředků ﾐeﾐí hlavﾐíﾏ Iíleﾏ dopadovýIh či jakýIhkoli jiﾐýIh evaluaIí, 
ﾐeHoť hlavﾐíﾏ Iíleﾏ evaluaIí H┞ ﾏělo vžd┞ Hýt ﾏodifikaIe prograﾏu tak, aH┞ H┞lo dosažeﾐo 
žádouIí zﾏěﾐ┞.  

4. Upozorňuji ﾐa jedeﾐ velký proHléﾏ v evaluaIíIh dopadů iﾐterveﾐIí ﾐa firﾏ┞, a to je oHeIﾐé 
podIeﾐěﾐí veliké d┞ﾐaﾏik┞ v ráﾏIi fireﾏﾐího sektoru i pokud jde o fúze, akviziIe, děleﾐí fireﾏ 
apod. Pokud k toﾏuto pulzováﾐí v ráﾏIi fireﾏﾐího sektoru doIhází, pak je ﾐepravděpodoHﾐé, 
že v dateIh Hude „jedﾐotﾐý“ treﾐd. )ajíﾏalo H┞ ﾏﾐě proto, zda, příp. jakýﾏ způsoHeﾏ tuto 
skutečﾐost haHilitaﾐt ve svýIh evaluačﾐíIh studiíIh zohledňuje.  
 

Odpovědi haHilitaﾐta ﾐa v┞Hraﾐé dotaz┞: 
Ad ヱぶ HaHilitaﾐt zﾏíﾐil očekávaﾐé i ﾐeočekávaﾐé dopad┞ prograﾏů a případﾐou reakIi posk┞tovatele 
prograﾏů ﾐa takové výsledk┞. Chtěﾐé a ﾐeIhtěﾐé dopad┞, pokud se podpořeﾐá skupiﾐa v┞Ihýlí- 
zkouﾏáﾐ H┞l dopad ﾐa ﾐezaﾏěstﾐaﾐost, Iož je v souladu s Iíleﾏ prograﾏu, ale stát Ihtěl vidět dopady 

i ﾐa tržH┞. )ajíﾏavější H┞l dopad ﾐa produktivitu ﾐež ﾐa tržH┞. Nezaﾏýšleﾐé efekt┞ ﾐeﾏůžeﾏe ovlivﾐit. 
Příkladeﾏ jsou efekt┞ ﾐa Ieﾐ┞ zateplováﾐí rodiﾐﾐýIh doﾏů. Ačkoliv doﾏáIﾐosti ušetří, ﾐa základě 
dotaIí firﾏ┞ zdraží své služH┞.   
Ad ヲぶ Otázka H┞la zodpovězeﾐa v ráﾏIi  prezentace habilitanta 

Ad ンぶ HaHilitaﾐt zﾏíﾐil způsoH reakIe MPSV ČR ﾐa jíﾏ zpraIovaﾐé evaluaIe, kd┞ zadavatel zaﾏěřil 
podporu ve firﾏáIh ﾐa oHlasti, které ﾏěl┞ podle evaluaIe větší efekt, respektive oﾏezil ﾏožﾐost 
podpor v oblastech bez efektu. 



 

Ad 4) V aﾐalýzáIh haHilitaﾐt zﾏíﾐil i ﾏožﾐost výzkuﾏu záﾐiku fireﾏ ふpřežitíぶ, která ale ﾐeH┞la 
zpraIováﾐa, protože datový souHor takovou aﾐalýzu ﾐeuﾏožﾐil. Fúze a akviziIe H┞l┞ řešeﾐ┞ tak, že 
pokud se firﾏa sloučila s jiﾐou společﾐostí a fuﾐgovala dál, pak v souHoru zastoupeﾐa, dále ﾐee┝istujíIí 
firﾏ┞ ﾐe. RoHustﾐost výsledků H┞la také zajištěﾐa tíﾏ, že H┞l┞ ze souHoru v┞ﾏazáﾐ┞ e┝tréﾏﾐí hodﾐot┞ 
(o 3 % zdola/shora). 

  

Veřejﾐá diskuse: 

V ráﾏIi diskuse haHilitaﾐt, Iﾐg. Oto Potluka, Ph.D., odpověděl ﾐa všeIhﾐ┞ položeﾐé otázk┞, které 
zazﾐěl┞ ﾐa pléﾐu zasedáﾐí VR FPH VŠE. 
Otázk┞ se týkal┞ ﾐásledujíIíIh proHléﾏů: 

•  ふprof. Blažekぶ Položil otázku k saﾏotﾐé podstatě proHleﾏatik┞ z hlediska ﾏetodik┞. Jde hlavﾐě 
o dopad┞, ale také o to, zda jsou prograﾏ┞ efektivﾐí ﾐeHo ﾐe. 

•  ふprof. Soukupぶ Co je efektivﾐí, záleží ﾐa toﾏ, Io ﾏěříﾏ a jakou ﾏetodu použiji. B┞l┞ použit┞ již 
e┝istujíIí ﾏetod┞ aﾐeHo H┞l zvoleﾐ ﾐějaký vlastﾐí příﾐos?  

•  ふDoI. PříHováぶ PráIe v┞padá velﾏi sofistikovaﾐě, ale Ih┞Hí pohled do HudouIﾐosti. Měli 
H┞Ihoﾏ vědět, zda je v podporáIh udržitelﾐost a koﾐtiﾐuálﾐí vývoj do HudouIﾐosti.  

• ふDoI. Neuﾏaierováぶ Otázka ﾐa hodﾐotíIí kritéria pro výHěr podpořeﾐýIh fireﾏ. 
• ふprof.Malýぶ Jaké je praktiIké v┞užití těIhto výsledků? Hovoříﾏe-li o dopadovýIh evaluaIíIh, 

jaké další přiIházejí v úvahu? 

 

 

VšiIhﾐi opoﾐeﾐti a tázajíIí vyjádřili spokojeﾐost s  odpověďﾏi habilitanta. 

 

Výsledk┞ tajﾐého hlasováﾐí v┞hodﾐotili zvoleﾐi skrutátoři: doc. Ing. Daniela Paukﾐerová, Ph.D. a doc. 

Iﾐg. Toﾏáš Pavelka, Ph.D., které VR FPH jednomyslﾐě sIhválila. 
 

)ávěr: 
VědeIká rada ﾏá Ielkeﾏ 38 čleﾐů, z čehož v┞plývá, že pro přijetí ﾐávrhu je třeHa ﾏiﾐiﾏálﾐě 20 hlasů. 
Přítoﾏﾐo H┞lo 28 čleﾐů VR. Pro uděleﾐí vědeIké hodﾐosti se v tajﾐéﾏ hlasováﾐí v┞jádřilo 28 čleﾐů, 
 0 hlasů H┞lo ﾐeplatﾐýIh, 0 hlas H┞lo proti a ﾐikdo se ﾐezdržel hlasováﾐí.  

VědeIká rada Fakult┞ podﾐikohospodářské tak rozhodla ve sﾏ┞slu §Αヲ, zákoﾐa č. ヱヱヱ/ヱΓΓΒ SH., o 
postoupeﾐí ﾐávrhu ﾐa jﾏeﾐováﾐí doIeﾐteﾏ v oHoru Podﾐiková ekoﾐoﾏika a ﾏaﾐageﾏeﾐt děkaﾐovi 
Fakulty podﾐikohospodářské. Děkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské V┞soké škol┞ ekoﾐoﾏiIké v Praze 
předkládá tíﾏto rektorovi V┞soké škol┞ ekoﾐoﾏiIké v Praze podle §Αヲ odst. ヱヱ., zák. č. ヱ11/1998 Sb., 

ﾐávrh ﾐa jﾏeﾐováﾐí Ing. Oty Potluky, Ph.D. docentem pro obor Podﾐiková ekoﾐoﾏika a ﾏaﾐageﾏent. 

 



 

 

Ad 3. )ahájeﾐí haHilitačﾐího řízeﾐí Iﾐg. VáIlava Stříteského, Ph.D. ふprof. Iﾐg. Ivaﾐ Nový, CSI.ぶ 
 

Na základě žádosti haHilitaﾐta H┞lo zahájeﾐo haHilitačﾐí řízeﾐí dﾐe 20. 09. 2015 v oHoru Podﾐiková 
ekonomika a management. Dne 14. 10. 2015 H┞la ﾐa VědeIké radě Fakult┞ podﾐikohospodářské 
V┞soké škol┞ ekoﾐoﾏiIké v Praze ふdále VRぶ v souladu se zákoﾐeﾏ č. ヱヱヱ/ヱΓΓΒ SH., o v┞sokýIh školáIh 
a o zﾏěﾐě a doplﾐěﾐí dalšíIh zákoﾐů, ve sﾏ┞slu § Αヲ odst. ヵ, zvoleﾐa koﾏise v ﾐásledujíIíﾏ složeﾐí:  
 

Iﾐg. VáIlav Stříteský, Ph.D. 
odHorﾐý asisteﾐt, Katedra marketingu, Fakulta podﾐikohospodářská, V┞soká škola ekoﾐoﾏiIká v Praze 

 

HaHilitačﾐí práIe:  DifereﾐIe ve spotřeHﾐíﾏ Ihováﾐí ﾏužů a žeﾐ 

                                                         Výzﾐaﾏ kritéria pohlaví v segﾏeﾐtaIi spotřeHﾐíIh trhů 

 
Předseda :   prof. Iﾐg. Haﾐa MaIhková, CSI. 

V┞soká škola ekoﾐoﾏiIká v Praze, rektorka 

hana.machkova@vse.cz 

Čleﾐové:   prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. 

České v┞soké učeﾐí teIhﾐiIké, Katedra ekoﾐoﾏik┞, ﾏaﾐažerství a 

huﾏaﾐitﾐíIh věd 

tomek@fel.cvut.cz 

doI. Iﾐg. Marie PřiHová, CSI. 
Marketiﾐgová koﾐzultaﾐtka 

ﾏ.přiHova@sezﾐaﾏ.Iz 

doI. Iﾐg. Jaﾐa Přikrylová, Ph.D. 
ŠKODA AUTO V┞soká škola 

prikrylova@is.savs.cz 

doI. Iﾐg. Miroslav Karlíček, Ph.D. 
V┞soká škola ekoﾐoﾏiIká v Praze, vedouIí Katedr┞ ﾏarketiﾐgu 

miroslav.karlicek@vse.cz 

 

Navržeﾐá téﾏata haHilitačﾐí předﾐášky 

1. Výzﾐaﾏ kritéria pohlaví v segﾏeﾐtaIi spotřeHﾐíIh trhů   
2. Český spotřeHitel v iﾐterﾐetovéﾏ prostředí: aktuálﾐí výzv┞ ﾐa ﾏalooHIhodﾐíﾏ trhu  
3. Rozvoj multikaﾐálového ﾏarketiﾐgu a prodeje ﾐa českéﾏ trhu  

 

)ávěr: 
VR jedﾐoﾏ┞slﾐě sIhválila ﾐavržeﾐou koﾏisi 



 

VR vybrala a sIhválila jako téﾏa haHilitačﾐí předﾐášk┞: „Český spotřeHitel v iﾐterﾐetovéﾏ prostředí: 
aktuálﾐí výzvy ﾐa ﾏalooHIhodﾐíﾏ trhu“ 

 

 

 

Ad 4. „Digitálﾐí HudouIﾐost, Hig data a hlavﾐí dopady“ ふIﾐg. Milaﾐ Vašiﾐa, Iﾐg. Petr Kﾐap, MBAぶ 

Geﾐerálﾐí ředitel společﾐosti T-MoHile CzeIh RepuHliI, a.s., Iﾐg. Milaﾐ Vašiﾐa prezeﾐtoval téﾏa 
„Digitálﾐí HudouIﾐost, Hig data a hlavﾐí dopad┞“. Digitáláﾐí virtualizaIe je zde a Hude v┞tvářet velký 
tlak ﾐa ﾐové i stávajíIí zaﾏěstﾐaﾐIe. V ráﾏIi diskuse H┞l┞ řešeﾐ┞ ﾐapř. t┞to otázk┞: Jaký ted┞ Hude 
dopad pro studeﾐt┞ a Io je čeká do HudouIﾐa? Jaké Hudou požadavk┞ ﾐa dovedﾐosti  
studeﾐtů v ヲヱ. století? 

Děkaﾐ v závěru prezeﾐtaIe poděkoval oHěﾏa referujíIíﾏ za zajíﾏavé a iﾐspirativﾐí  
v┞stoupeﾐí s aktuálﾐíﾏ téﾏateﾏ, ke kteréﾏu se VR FPH v HudouIﾐu ještě vrátí. 
 

Ad 5.  Růzﾐé:  
 

A. Návrh ﾐa jﾏeﾐováﾐí čleﾐů koﾏisí doktorskýIh státﾐíIh zkoušek, čleﾐů koﾏisí pro oHhajoHy 
doktorskýIh disertačﾐíIh praIí a školitelů 

 

DoI. Lukeš, proděkaﾐ pro vědu a doktorské studiuﾏ předložil VR FPH ﾐávrh ﾐa jﾏeﾐováﾐí doc. Ing. 

Miroslava Špačka, Ph.D., MBA  čleﾐeﾏ komise doktorskýIh státﾐíIh zkoušek, čleﾐem komise pro 

oHhajoH┞ doktorskýIh disertačﾐíIh praIí a školitelem pro oHor Podﾐiková ekoﾐoﾏika a ﾏaﾐageﾏeﾐt. 
 

B. Akreditace EQUIS – iﾐforﾏaIe o průHěhu ふprof. Iﾐg. JiﾐdřiIh Soukup, CSI.ぶ 
Prof. Soukup prezeﾐtoval dosavadﾐí postup a terﾏíﾐ┞ k akreditaci EQUIS a vyslovil prosbu na užší 
spolupráIi s korporátﾐí sférou ﾐa kterou je kladeﾐ velký důraz v ráﾏIi Ielkového hodﾐoIeﾐí fakulty 

akreditačﾐí koﾏisí. 
C. Zﾏěﾐa ﾐázvu ﾏagisterského oHoru PEM ふprof. Iﾐg. Ivaﾐ Nový, CSI.ぶ 

Prof. Nový uvedl a zdůvodﾐil zﾏěﾐu ﾐázvu hlavﾐího ﾏagisterského studijﾐího oHoru z Podﾐikové 
ekonomiky a management na obor Management  

D. Soutěž o ﾐejlepší puHlikaIi Fakulty podﾐikohospodářské 

Na VR FPH b┞li zvoleﾐi dva e┝terﾐí čleﾐové, kteří Hěheﾏ listopadu v┞hodﾐotí soutěž o ﾐejlepší 
puHlikaIi Fakult┞ podﾐikohospodářské: Iﾐg. Jiří Rusﾐok, Mgr. Karel Ksandr  

E. Výﾏěﾐa předﾏětů ve studijﾐíIh pláﾐeIh doktorského studia v souvislosti s rozdílﾐýﾏ 
zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐově vzﾐiklé katedry strategie. Viz příloha ヱ 



 

V souvislosti s reorgaﾐizaIí fakult┞ platﾐé k ヱ. ヱ. ヲヰヱヵ o úpravu studijﾐíIh pláﾐů doktorského studia 
oHorů „Podﾐiková ekoﾐoﾏika a ﾏaﾐageﾏeﾐt“ a „Ekoﾐoﾏie“ předkládáﾏe ﾐávrh ﾐa úpravu v 
doktorskéﾏ studijﾐíﾏ prograﾏu EkoﾐoﾏiIké teorie a Ekoﾐoﾏika a management. 

Požadovaﾐá zﾏěﾐa reflektuje rozdílﾐé zaﾏěřeﾐí katedr┞ strategie, která vzﾐikla v souvislosti s výše 
zﾏiňovaﾐou reorgaﾐizaIí jako ﾐástupIe původﾐí katedr┞ podﾐikové ekoﾐoﾏik┞. 
Požadovaﾐé úprav┞ studijﾐíIh pláﾐů doktorského studia jsou ﾐásledujíIí: 

1. OHor „Podﾐikové ekoﾐoﾏika a ﾏaﾐageﾏeﾐt“: oHorově poviﾐﾐý předﾏět┞ PE_Γヲヵ 
Podﾐiková ekoﾐoﾏika ﾐahradit ﾐovýﾏ předﾏěteﾏ SG_Γヰヰ Strategie ふv aﾐgliIkéﾏ i českéﾏ 
jaz┞Ieぶ. )rušeﾐí fakultﾐě volitelﾐého předﾏětu PE_Γンヴ ふPodﾐikové fiﾐaﾐIe, v┞učovaﾐý doI. 
Hnilicou) 

2. OHor „Ekoﾐoﾏie“: Fakultﾐě volitelﾐé předﾏět PE_Γンヴ Podﾐikové fiﾐaﾐIe ﾐahradit 
ﾐovýﾏ předﾏěteﾏ SG_Γヰヰ  Strategie ふv aﾐgliIkéﾏ i českéﾏ jaz┞Ieぶ. 

Předﾏět SG_Γヰヰ Strategie resp. jeho aﾐgliIká ﾏutaIe H┞ plﾐě ﾐahradil předﾏět┞ PE_Γヲヵ Podﾐiková 
ekoﾐoﾏika a PE_Γンヴ Podﾐikové fiﾐaﾐIe, které H┞ se již ve studijﾐíIh pláﾐeIh vůHeI ﾐeoHjevoval┞. 
)ﾏěﾐa se týká všeIh foreﾏ studia ふprezeﾐčﾐí, koﾏHiﾐovaﾐé, v českéﾏ jaz┞Ie a aﾐgliIkéﾏ jaz┞Ieぶ. 
Úprava H┞la sIhváleﾐa oHorovýﾏi radaﾏi doktorského studia ふforﾏou per rollaﾏぶ. 

 

)ávěr: 
VR FPH jedﾐoﾏ┞slﾐě ﾐávrhy sIhválila 

 

Ad 9.  )ávěr zasedáﾐí 
Děkaﾐ fakult┞ poděkoval všeﾏ přítoﾏﾐýﾏ za účast ﾐa zasedáﾐí vědeIké rad┞ a zároveň jiﾏ ozﾐáﾏil, že 
další zasedáﾐí VR FPH v ﾐovéﾏ akadeﾏiIkém roce se bude konat dne 17. 2. 2016.   

 

Zapsala:  Ing. Blanka Richtrová 
Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 



 

Příloha ヱぶ SG_900 Strategie 

 

 

 

Název předﾏětu česky Strategie 

Název předﾏětu anglicky Strategy 

Garant doI. Iﾐg. Jiří HﾐiliIa, Ph.D. 

GaraﾐtujíIí praIoviště Katedra strategie 

VýIhozí předﾏět┞ ふpoviﾐﾐost, zákazぶ žádﾐé 

Forﾏa výuk┞ ふprezeﾐčﾐí, distaﾐčﾐí*ぶ prezeﾐčﾐí 

DotaIe hodiﾐ ふpř./Iv.ぶ 0/4 

V┞učováﾐ v jaz┞Ie český 

Adﾏiﾐistrativa předﾏětu Ivaﾐa Vostřelová 

ECTS kredity nejsou stanoveny (cca 6 ECTS) 

*Je-li předﾏět zařazeﾐ i do distaﾐčﾐí forﾏy výuky, ﾏusí Hýt předložeﾐy k akreditaIi i distaﾐčﾐí opory 
ふpoﾏůIkyぶ 

 

Zaměření předmětu (česky): 
Kurz se zaﾏěřuje ﾐa rozvoj strategiIkého ﾏ┞šleﾐí studeﾐtů prostředﾐiItvíﾏ studia klíčovýIh původﾐíIh 
te┝tů, které v┞ﾏezují doﾏéﾐu strategie jako výzﾐaﾏﾐou oHlast zkouﾏáﾐí Ihováﾐí orgaﾐizaIí v tržﾐíﾏ 
prostředí. Te┝t┞ jsou v┞Híráﾐ┞ podle proIesﾐího, oHsahového a koﾐte┝tuálﾐího rozﾏěru strategie a to 

vžd┞ v souvislosti s řešeﾐíﾏ určitého strategiIkého proHléﾏu. 

 

Zaměření předmětu (anglicky): 

The course focuses on developing strategic thinking of students through the study of key seminal 

papers that outline the strategy domain as an important research area of the organizational behaviour 
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in the marketplace. Selected papers follow the process, content and contextual dimension of strategy, 

always in relation to tackling a certain strategic problem. 

 

Výsledky učení (česky):  
Po úspěšﾐéﾏ aHsolvováﾐí kurzu Hudou studeﾐti: 

 vymezit jedﾐotlivé proHléﾏové rozﾏěr┞ strategiIkého uvažováﾐí; 
 v┞světlit, jak se forﾏuje strategie v orgaﾐizaIi a jak H┞ Hýt forﾏováﾐa ﾏěla; 
 porovﾐat jedﾐotlivé strategiIké ﾏožﾐosti sﾏěřováﾐí orgaﾐizaIe; 
 vyhodnotit vliv konte┝tu ﾐa strategiIké rozhodováﾐí. 

  

Výsledky učení (anglicky):  

Upon successful completion of this course, students will be able to: 

 identify the various problem dimensions of strategic thinking; 

 explain how the strategy of the organization is formed and how it should be formed; 

 compare various strategic options for directing an organization; 

 evaluate the impact of context on strategic decision-making. 

 

Obsah předmětu (anglicky): 
 

1. Strategizing 

a. logic and intuition;  

b. analytic and holistic reasoning 

2. Missioning and visioning 

a. profitabilitiy and responsibility; 

b. shareholder and stakeholder value 

3. Business level strategy 

a. opportunities generated by markets and resources 

b. outside-in and inside-out view of an organization 

4. Corporate level strategy 

a. responsiveness and synergy 

b. portfolio and integrated organization 

5. Network level strategy 

a. competition and cooperation 

b. discrete and embedded organization 

6. Strategy formation 

a. deliberateness and emergence 

b. strategic planning and strategic incrementalism 

7. Strategic change 

a. evolution and revolution 



 

b. dcontinuous and discontinuous renewal 

8. Strategic innovation 

a. exploatation and exploration 

b. strategic improvement and radical rejuvenation 

9. Industry context 

a. compliance and choice 

b. industry dynamics and industry leadership 

10. Organizational context 

a. control and chaos 

b. organizational leadership and organizational dynamics 

11. International context 

a. Globalization and localization 

b. Global convergence and International diversity 

 

Obsah předmětu (česky): 
 

1. StrategiIké ﾏ┞šleﾐí 
a. logika a intuice;  

b. aﾐal┞tiIké a holistiIké uvažováﾐí 
2. Tvorba mise a vize 

a. ziskovost a odpovědﾐost; 
b. tvorHa hodﾐot┞ pro vlastﾐík┞ a pro další zájﾏové straﾐ┞ 

3. Koﾐkureﾐčﾐí strategie 

a. tržﾐí příležitosti a příležitosti geﾐerovaﾐé silﾐýﾏi stráﾐkaﾏi orgaﾐizaIe 

b. pohled ﾐa orgaﾐizaIi „zveﾐku dovﾐitř“ a „zevﾐitř veﾐ“ 

4. Korporátﾐí strategie 

a. ﾐezávislost podﾐikatelskýIh jedﾐotek a s┞ﾐergie Ielku 

b. portfoliová a iﾐtegrovaﾐá orgaﾐizaIe  
5. Kooperativﾐí strategie 

a. konkurence a kooperace 

b. atoﾏistiIké a iﾐtegrovaﾐé pojetí orgaﾐizaIe 

6. Forﾏováﾐí strategie 

a. záﾏěr a eﾏergeﾐIe 

b. strategiIké pláﾐováﾐí a fle┝iHilita 

7. StrategiIká zﾏěﾐa 

a. evoluce a revoluce 

b. koﾐtiﾐuálﾐí a radikálﾐí zﾏěﾐ┞ 

8. StrategiIká iﾐovaIe 

a. exploatace a explorace 

b. strategiIké zdokoﾐaleﾐí a strategiIká oHﾐova 

9. Odvětvový koﾐte┝t 
a. dodržováﾐí pravidel a tvorHa pravidel 



 

b. d┞ﾐaﾏika odvětví a odvětvový leadership 

10. Orgaﾐizačﾐí koﾐte┝t 
a. řízeﾐí a Ihaos 

b. leadership a d┞ﾐaﾏika orgaﾐizaIí 
11. Meziﾐárodﾐí koﾐte┝t 

a. globalizace a lokalizace 

b. gloHálﾐí koﾐvergeﾐIe a iﾐterﾐaIioﾐálﾐí diverzita 

 

Doporučený typ (bakalářský, navazující magisterský) a ročník studia: doktorský 
 

Způsob studia, metody výuky a studijní zátěž (počet hodin) 
 

 prezeﾐčﾐí distaﾐčﾐí 

Účast ﾐa předﾐáškáIh   

Příprava ﾐa předﾐášk┞   

Účast ﾐa IvičeﾐíIh/seﾏiﾐáříIh/tutoriáleIh 56  

Příprava ﾐa Ivičeﾐí/seﾏiﾐáře/tutoriál┞ 40  

Příprava seﾏestrálﾐí práIe   

Příprava prezeﾐtaIe 30  

Příprava ﾐa průHěžﾐý test ふtest┞ぶ   

Příprava ﾐa závěrečﾐý test   

Příprava ﾐa závěrečﾐou ústﾐí zkoušku 30  

Jiﾐý požadavek: 

   V češtiﾐě: 

   V aﾐgličtiﾐě: 

  

Celková praIovﾐí zátěž ふpočet ECTS  * ヲヶぶ 156  



 

 

Způsoby a kritéria hodnocení 
 

 prezeﾐčﾐí distaﾐčﾐí 

Aktivita ﾐa předﾐáškáIh/IvičeﾐíIh/seﾏiﾐáříIh   

V┞praIováﾐí seﾏestrálﾐí práIe 30  

Prezentace 30  

AHsolvováﾐí průHěžﾐého testu ふtestůぶ   

AHsolvováﾐí závěrečﾐého testu   

AHsolvováﾐí závěrečﾐé ústﾐí zkoušk┞ 40  

Jiﾐý požadavek:  

   V češtiﾐě: 

   V aﾐgličtiﾐě: 

  

Celkem – maximum ふヱヰヰ % ﾐeHo ヱヰヰ Hodůぶ 100  

 

Zvláštní podmínky a podrobnosti: 
V češtiﾐě: 

V aﾐgličtiﾐě: 

 

Literatura předmětu 

Druh ISBN Název kﾐihy Autoři Rok  

Z 978-1408082676 Strategy: An International 

Perspective (5th Edition) 

Bob de Wit - Ron Meyer 2014 

D  Strategy safari : a guided tour 

through the wilds of strategic 

management 

Henry Mintzberg - Bruce W. 

Ahlstrand - Joseph Lampel 

2005 

D 978-0273716280 The Strategy Process: Concepts, 

Context, Cases (5th Edition) 

Henry Mintzberg, Joseph B. 

Lampel, James Brian Quinn , 

2014 



 

Sumantra Ghoshal 

 

Skupina (lokalizace) – vždy jen bakalářské nebo jen navazující magisterské 
studium 

Typ studia (BS, NMS)  OHor, popř. vedlejší 
specializace 

Skupina 

doktorský Podﾐiková ekoﾐoﾏika a 
Management 

OHorově poviﾐﾐě volitelﾐý  

doktorský Ekonomie Fakultﾐě volitelﾐý 

 



 

 

 

 

Název předﾏětu česky Strategie 

Název předﾏětu anglicky Strategy 

Garant doI. Iﾐg. Jiří HﾐiliIa, Ph.D. 

GaraﾐtujíIí praIoviště Katedra strategie 

VýIhozí předﾏět┞ (povinnost, zákazぶ žádﾐé 

Forﾏa výuk┞ ふprezeﾐčﾐí, distaﾐčﾐí*ぶ prezeﾐčﾐí 

DotaIe hodiﾐ ふpř./Iv.ぶ 0/4 

V┞učováﾐ v jaz┞Ie aﾐgliIký 

Adﾏiﾐistrativa předﾏětu Ivaﾐa Vostřelová 

ECTS kredity nejsou stanoveny (cca 6 ECTS) 

*Je-li předﾏět zařazeﾐ i do distaﾐčﾐí forﾏy výuky, ﾏusí Hýt předložeﾐy k akreditaIi i distaﾐčﾐí opory 
ふpoﾏůIkyぶ 

 

Zaměření předmětu (česky): 
Kurz se zaﾏěřuje ﾐa rozvoj strategiIkého ﾏ┞šleﾐí studeﾐtů prostředﾐiItvíﾏ studia klíčovýIh původﾐíIh 
te┝tů, které v┞ﾏezují doﾏéﾐu strategie jako výzﾐaﾏﾐou oHlast zkouﾏáﾐí Ihováﾐí orgaﾐizaIí v tržﾐíﾏ 
prostředí. Te┝t┞ jsou v┞Híráﾐ┞ podle proIesﾐího, oHsahového a koﾐte┝tuálﾐího rozﾏěru strategie a to 
vžd┞ v souvislosti s řešeﾐíﾏ určitého strategiIkého proHléﾏu. 

 

Zaměření předmětu (anglicky): 

The course focuses on developing strategic thinking of students through the study of key seminal 

papers that outline the strategy domain as an important research area of the organizational behaviour 

in the marketplace. Selected papers follow the process, content and contextual dimension of strategy, 

always in relation to tackling a certain strategic problem. 
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Výsledky učení (česky):  
Po úspěšﾐéﾏ aHsolvováﾐí kurzu Hudou studeﾐti: 

 vymezit jedﾐotlivé proHléﾏové rozﾏěr┞ strategiIkého uvažováﾐí; 
 v┞světlit, jak se forﾏuje strategie v organizaci a jak H┞ Hýt forﾏováﾐa ﾏěla; 
 porovﾐat jedﾐotlivé strategiIké ﾏožﾐosti sﾏěřováﾐí orgaﾐizaIe; 
 v┞hodﾐotit vliv koﾐte┝tu ﾐa strategiIké rozhodováﾐí. 

  

Výsledky učení (anglicky):  

Upon successful completion of this course, students will be able to: 

 identify the various problem dimensions of strategic thinking; 

 explain how the strategy of the organization is formed and how it should be formed; 

 compare various strategic options for directing an organization; 

 evaluate the impact of context on strategic decision-making. 

 

Obsah předmětu (anglicky): 
 

12. Strategizing 

a. logic and intuition;  

b. analytic and holistic reasoning 

13. Missioning and visioning 

a. profitabilitiy and responsibility; 

b. shareholder and stakeholder value 

14. Business level strategy 

a. opportunities generated by markets and resources 

b. outside-in and inside-out view of an organization 

15. Corporate level strategy 

a. responsiveness and synergy 

b. portfolio and integrated organization 

16. Network level strategy 

a. competition and cooperation 

b. discrete and embedded organization 

17. Strategy formation 

a. deliberateness and emergence 

b. strategic planning and strategic incrementalism 

18. Strategic change 

a. evolution and revolution 

b. dcontinuous and discontinuous renewal 

19. Strategic innovation 

a. exploatation and exploration 



 

b. strategic improvement and radical rejuvenation 

20. Industry context 

a. compliance and choice 

b. industry dynamics and industry leadership 

21. Organizational context 

a. control and chaos 

b. organizational leadership and organizational dynamics 

22. International context 

a. Globalization and localization 

b. Global convergence and International diversity 

 

Obsah předmětu (česky): 
 

12. StrategiIké ﾏ┞šleﾐí 
c. logika a intuice;  

d. aﾐal┞tiIké a holistiIké uvažováﾐí 
13. Tvorba mise a vize 

c. ziskovost a odpovědﾐost; 
d. tvorHa hodﾐot┞ pro vlastﾐík┞ a pro další zájﾏové straﾐ┞ 

14. Koﾐkureﾐčﾐí strategie 

c. tržﾐí příležitosti a příležitosti geﾐerovaﾐé silﾐýﾏi stráﾐkaﾏi orgaﾐizaIe 

d. pohled ﾐa orgaﾐizaIi „zveﾐku dovﾐitř“ a „zevﾐitř veﾐ“ 

15. Korporátﾐí strategie 

c. ﾐezávislost podﾐikatelskýIh jedﾐotek a s┞ﾐergie Ielku 

d. portfoliová a iﾐtegrovaﾐá orgaﾐizaIe  
16. Kooperativﾐí strategie 

c. konkurence a kooperace 

d. atoﾏistiIké a iﾐtegrovaﾐé pojetí orgaﾐizaIe 

17. Forﾏováﾐí strategie 

c. záﾏěr a eﾏergeﾐIe 

d. strategiIké pláﾐováﾐí a fle┝iHilita 

18. StrategiIká zﾏěﾐa 

c. evoluce a revoluce 

d. koﾐtiﾐuálﾐí a radikálﾐí zﾏěﾐ┞ 

19. StrategiIká iﾐovaIe 

c. exploatace a explorace 

d. strategiIké zdokoﾐaleﾐí a strategiIká oHﾐova 

20. Odvětvový koﾐte┝t 
c. dodržováﾐí pravidel a tvorHa pravidel 
d. d┞ﾐaﾏika odvětví a odvětvový leadership 

21. Orgaﾐizačﾐí koﾐte┝t 
c. řízeﾐí a Ihaos 



 

d. leadership a d┞ﾐaﾏika orgaﾐizaIí 
22. Meziﾐárodﾐí koﾐte┝t 

c. globalizace a lokalizace 

d. gloHálﾐí koﾐvergeﾐIe a iﾐterﾐaIioﾐálﾐí diverzita 

 

Doporučený typ (bakalářský, navazující magisterský) a ročník studia: doktorský 
 

Způsob studia, metody výuky a studijní zátěž (počet hodin) 
 

 prezeﾐčﾐí distaﾐčﾐí 

Účast ﾐa předﾐáškáIh   

Příprava ﾐa předﾐášk┞   

Účast ﾐa IvičeﾐíIh/seﾏiﾐáříIh/tutoriáleIh 56  

Příprava ﾐa Ivičeﾐí/seﾏiﾐáře/tutoriál┞ 40  

Příprava seﾏestrálﾐí práIe   

Příprava prezeﾐtaIe 30  

Příprava ﾐa průHěžﾐý test ふtest┞ぶ   

Příprava ﾐa závěrečﾐý test   

Příprava ﾐa závěrečﾐou ústﾐí zkoušku 30  

Jiﾐý požadavek: 

   V češtiﾐě: 

   V aﾐgličtiﾐě: 

  

Celková praIovﾐí zátěž ふpočet ECTS  * ヲヶぶ 156  

 

Způsoby a kritéria hodnocení 
 



 

 prezeﾐčﾐí distaﾐčﾐí 

Aktivita ﾐa předﾐáškáIh/IvičeﾐíIh/seﾏiﾐáříIh   

V┞praIováﾐí seﾏestrálﾐí práIe 30  

Prezentace 30  

AHsolvováﾐí průHěžﾐého testu ふtestůぶ   

AHsolvováﾐí závěrečﾐého testu   

AHsolvováﾐí závěrečﾐé ústﾐí zkoušk┞ 40  

Jiﾐý požadavek:  

   V češtiﾐě: 

   V aﾐgličtiﾐě: 

  

Celkem – maximum ふヱヰヰ % ﾐeHo ヱヰヰ Hodůぶ 100  

 

Zvláštní podmínky a podrobnosti: 
V češtiﾐě: 

V aﾐgličtiﾐě: 

 

Literatura předmětu 

Druh ISBN Název kﾐihy Autoři Rok  

Z 978-1408082676 Strategy: An International 

Perspective (5th Edition) 

Bob de Wit - Ron Meyer 2014 

D  Strategy safari : a guided tour 

through the wilds of strategic 

management 

Henry Mintzberg - Bruce W. 

Ahlstrand - Joseph Lampel 

2005 

D 978-0273716280 The Strategy Process: Concepts, 

Context, Cases (5th Edition) 

Henry Mintzberg, Joseph B. 

Lampel, James Brian Quinn , 

Sumantra Ghoshal 

2014 



 

 

Skupina (lokalizace) – vždy jen bakalářské nebo jen navazující magisterské 
studium 

Typ studia (BS, NMS)  OHor, popř. vedlejší 
specializace 

Skupina 

doktorský Podﾐiková ekoﾐoﾏika a 
Management 

OHorově poviﾐﾐě volitelﾐý  

doktorský Ekonomie Fakultﾐě volitelﾐý 

 

 


