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Zápis ze zasedání  

Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze,  

které se konalo dne 1. 6. 2016 

 

 

Místo konání: 1. 6. 2016 10:00–12:00 hodin v NB 169 

Přítomni: viz prezenční listina (uložena na Děkanátu FPH) 

 

Program: 

1. Zahájení Vědecké rady FPH (prof. Ing. Ivan Nový, CSc.) 

2. Zahájení profesorského řízení: doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D.  

(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) 

3. Výroční zpráva FPH (prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.)   

4. Příprava reakreditace oboru Arts management (doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.) 

5. Různé:  

 Přijímací řízení na bakalářské obory (doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.) 

 Přijímací řízení na doktorské studium (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) 

 Probíhající akreditace EQUIS (prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.) 

 Jmenování doc. Stříteského a Ing. Andery za vedoucí prací a členy zkušebních komisí 

(doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) 

 Významné termíny 

 Dotazy, připomínky a komentáře 
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Ad 1. Zahájení  

Děkan Fakulty podnikohospodářské přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.  

 

Ad 2. Zahájení profesorského řízení – doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.  

(prof. Ing. Ivan Nový, CSc.) 

Na základě žádosti uchazeče bylo zahájeno profesorské řízení dne 13. 5. 2016. Dne 1. 6. 2016 

byla na vědecké radě zvolena komise v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve smyslu § 72 odst. 5, v následujícím složení: 

 

Předseda:   prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

děkan Fakulty podnikohospodářské 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

ivan.novy@vse.cz 

Členové:   prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. 

Ekonomická univerzita Bratislava 

Fakulta podnikového manažmentu 

majtan@euba.sk 

prof. Ing. Peter Baláž, Ph.D. 

Obchodní fakulta 

Ekonomická univerzita Bratislava 

balaz@euba.sk 

prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. 

Ekonomická fakulta 

VŠB-TU Ostrava 

miroslav.hucka@vsb.cz 

prof. Ing. Ivan Jáč, Ph.D. 

Ekonomická fakulta 

Technická univerzita v Liberci 

ivan.jac@tul.cz 

 

Hlasování se zdrželi 2 členové, ostatní členové vědecké rady komisi odsouhlasili. 

 

Ad 3. Výroční zpráva FPH 

Prof. Soukup představil výroční zprávu za rok 2015. Všichni členové vědecké rady dostali 

materiály předem, na vědecké radě byli vyzváni, aby předložili připomínky. Do konce června 

musí být zpráva zveřejněna na webu. Ing. Knap se ujal slova a předložil připomínky: část 

věnovaná uplatnění absolventů by mohla být obsáhlejší a škála nástupních platů by měla být 

podrobnější, aby v jedné kategorii nebylo 70 % dotázaných. 
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Proběhlo hlasování o souhlasu s textem zprávy po doplnění připomínek. Zpráva byla 

jednomyslně schválena 26 hlasy pro.  

 

Ad 4. Příprava reakreditace oboru Arts management 

Doc. Patočka představil aktuální realizovaný projekt. Každoročně je do oboru Arts 

management přijímáno kolem sta studentů na bakalářské studium. Jednání se zabývá 

akreditací nového oboru. Doc. Patočka uvedl, že cílem je zlepšit a zvýšit ekonomické konotace 

oboru a zdokonalit komunikaci s jinými katedrami, například by měly být konzultovány sylaby 

jednotlivých předmětů  

Obor související s kulturou se rozvíjí i na jiných školách. Je proto třeba více akcentovat 

ekonomický charakter oboru. Měly by být vyváženy tři proudy:  

 

 management hmotné kultury,  

 management nehmotné (nebo-li kreativní či živé) kultury,  

 správa v oblasti kultury.  

 

Nejčastější uplatnění bývá ve třetím proudu – uplatnění ve státní správě. Nově jsou pořádány 

exkurze, jejichž cíli jsou například velké galerie, divadla a památkové objekty. Vedle toho je to 

spolupráce s praxí – dlouhodobá smlouva je uzavřena s Národní galerií, Národním divadlem, 

Národním památkovým ústavem, ministerstvem kultury apod. Již nyní jsou zadávány 

teoreticky orientované práce na praktická témata v součinnosti s organizacemi, s nimiž 

katedra spolupracuje. Cílem je tedy přidání praxe do výuky a užší propojení s ní. V minulém 

roce byl dokončen projekt NAKI ve spolupráci s ministerstvem kultury. V současné době se 

katedra bude zaměřovat zejména na následující konkrétní témata: 

 

 hodnocení, evaluace akcí – eventů. V minulém roce vznikla čtyři zajímavá zadání 

závěrečných prací. Bylo evaluováno Devět týdnů baroka v Plzni – výsledkem je 

stostránková studie, na níž se podílelo 30 studentů, doktorandi a celá katedra. 

Z této práce by měl být v letošním roce proveden publikační výstup uznatelný 

v RIVu. 

 kulturního dědictví – zapojování kulturních artefaktů do ekonomického života 

společnosti. Výsledky jsou zatím horší, snahou je získat grant a zvýšit kvalitu 

publikací. Ekonomizace památkové péče – jak ekonomicky využít hrady, tvrze, 

zámky, které jsou ve státní správě, jak jim nejlépe radit v oblasti managementu. 

 

Byla otevřena diskuse. Pan Ksandr uvedl, že přerod příspěvkových organizací na veřejnoprávní 

instituci je problematický. Je třeba se tomuto tématu věnovat, je vhodné se jím zabývat, neboť 

se jedná o aktuální bod.  

Doc. Patočka řekl, že v ekonomickém odboru ministerstva kultury pracují dva naši 

absolventi a katedra ARTS managementu slouží jako konzultační orgán. Bohužel je toto téma 
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vysoce specializované a nelze do něj zapojit studenty. Fakultě chybí právní specialisté – prof. 

Boháček byl kontaktován kvůli oblasti autorských zpráv. 

Pan Ksandr upozornil, že je vhodné, aby se do tématu vložila VŠE kvůli své odbornosti. 

Prof. Nový: Do jaké míry zohledňujete ekonomicko-finanční témata? 

Doc. Patočka, že se v magisterském studiu vyučuje Oceňování kulturních statků. Působí 

zde pan doc. Drozen z Fakulty mezinárodních vztahů a Institut oceňování na téže fakultě, dále 

byla na ústav přijata Janištinová, jež se zabývá oceňováním obrazů. Doc. Patočka uvedl, že je 

na toto téma třeba vybudovat odbornou základnu, neboť v současné době vše závisí na doc. 

Droznovi. 

Doc. Patočka sdělil, že největší akcí letošního roku je oslava 700. výroční narození 

Karla IV. Katedra Arts managementu chce znovu otestovat metodiku evaluací oslav. Zaměří se 

na oblast kulturní politiky – otázkou je, do jaké míry stát reaguje na tato velká výročí. 

Obrovské akce, které se děly v Německu či ve Francii uvádí kulturu do středu zájmu, u nás je 

velice špatná prezentační kampaň. Druhým bodem jsou ekonomické aspekty oslav. Základní 

otázkou tedy je, jaké budou náklady a jaké přínosy? Snahou je vyvrátit představu, že lze 

snadno spočítat, kolik bylo vynaložených prostředků a jaké byly tržby. Existují totiž velice 

významné externality.  

Tvorba metodiky evaluace by měla být uzavřena touto akcí. Analýza ekonomických 

ukazatelů naráží na neadekvátnost statistické jednotky. Katedra chce navrhnout několik 

doporučení pro změnu statistických ukazatelů. Empirický výzkum je prováděn dotazníkovou 

metodou mezi účastníky, a zvláštní interview mezi pořadateli a provozovateli, aby byl získán 

jistý nadhled. 

Katedra je jediným subjektem, který tvoří seznam akcí, co vše se v rámci oslav děje. 

Následně bude sestavovat report pro ministerstvo kultury. V plánu je kromě reportu i 

publikace plánovaná na příští rok. Cílem je úzké propojení výuky s praxí a výzkumem. Studenti 

získávají jistá beneficia, když si vyberou práci na některém z těchto témat. 

Dílem katedry je typologie akcí a eventů, jež je konzultována s CzechTurismem. Je jich 

přibližně dvacet. Převažuje typ drobných eventů – stavění sněhuláků ve tvaru Karla IV. či 

omalovánky s jeho podobiznou. Některé akce začaly již v lednu, vrchol měl být v polovině 

května, ale ministerstvo rozděluje finanční prostředky až ve 22. týdnu. Výstupem bude ucelený 

soubor akcí, nedělá to žádný z webových serverů, které měly toto dokumentovat. Akce se 

odehrají především v Praze a na Karlovarsku, tam mají lepší mediální kampaň než v Praze. Už 

v lednu se zapojilo i Brno, kde chybí větší míra medializace. 

Byla rozvinuta spolupráce s Národním památkovým ústavem a CzechTurismem. Katedře 

bylo přiděleno 300 000 Kč.  

Byl otevřen prostor pro diskusi, poznámky: Je databáze akcí již vytvořena? Jakým 

způsobem ji vytváříte? Na práci se podílí dva studenti, kteří mají k dispozici patnáctičlenný 

tým. Po dnešní diskusi bude databáze předána ministerstvu. Oficiální pověření má 

CzechTurismus, ale evidují pouze hlavní eventy a dopisy hejtmanům o tom, co se 
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v jednotlivých krajích děje. Dnes se rozhodne o tom, jestli to bude oficializováno, nebo se bude 

jednat o výzkumný nástroj pro výzkumný tým. 

Pan Ksandr: Jedná se o nesmírně rozsáhlý projekt. Vkládá se do něj kolem čtvrt miliardy 

korun. Vzhledem k přiděleným prostředkům pro VŠE je pravděpodobně nemožné kvalitní 

zpracování všech akcí. Vhodné by bylo věnovat se např. státním výdajům, které byly 

75 milionů korun, město Praha do akcí vkládá 25 milionů. Akcí je totiž příliš velké množství a 

Česká republika „zaspala“ a začala se tématem zabývat příliš pozdě. Zachránila to snad výstava 

Národní galerie.  

Doc. Patočka odpověděl, že první skupina vycházející z uvedené typologie je sledována 

nyní, druhá a třetí skupina akcí bude sledována ad hoc. Čtvrtá skupina akcí bude pouze 

evidována. 

 

Ad 5. Různé  

Přijímací řízení na bakalářské obory (doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.) 

Přijímací řízení se bude konat 8. a 9. června 2016. Čísla uvedená v tabulce jsou aktuální 

k 1. 6. 2016: 

 

Obor Počet celkem 

B-EM-AM Arts Management 420 

B-EM-BBA Business Administration 80 

B-EM-EPM Ekonomika predprijatija i menedžment 3 

B-EM-PE Podniková ekonomika a management 1996 

všechny obory 2499 

 

 

Na bakalářské studium se hlásí 91 % počtu zájemců oproti loňskému roku, na celé škole je 

propad 18 %. 

Na magisterské studium je 97 % počtu zájemců oproti loňskému roku, přičemž na celé 

škole je propad 8 %. FPH má nejlepší výsledky. 

Obvyklá čísla jsou, že třetina uchazečů nepřijde a třetina neudělá přijímací řízení. Kvóta je 

1098 studentů.  

Prof. Nový: Fakulta využila i externích agentur, aby vzbudila zájem v potenciálních 

studentech, maturantech vybraných středních škol. Videa byla prezentována i na Facebooku. 

Finanční prostředky poskytlo i vedení školy. Jiné fakulty mají řádově větší propady. 

 

Přijímací řízení na doktorské studium (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) 

Ukončení podávání přihlášek bylo k 15. 5. 2016. Lze očekávat 45–55 zájemců. Minimálně 

5 bude samoplátců, kteří budou studovat v anglickém jazyce a za studium platit 5000 € ročně. 
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Počet samoplátců se daří dokonce mírně zvyšovat. Příjmy zůstávají Fakultě 

podnikohospodářské. 

Prof. Nový uvedl, že se jedná o nadprůměrná čísla, ostatní fakulty si nevedou tak dobře. 

V ruském programu v Moskvě je přibližně dvacet studentů. Letos poprvé budou předávány 

diplomy. Promoce by se měla konat na ambasádě České republiky. Pro ruský program platí 

stejná taxa v eurech, jako by se jednalo o Českou republiku. Do prvního ročníku bylo 

v loňském roce získáno 17 studentů.  

Prof. Malý vznesl návrh, že by bylo vhodné zamířit marketingové aktivity také na Čínu. 

V Anglii je značné množství čínských studentů a nyní při zlepšení vztahů by to mohlo být 

přínosné. 

Prof. Nový dodal, že prostor pro spolupráci s Čínou tu je a bylo by vhodné se tomu 

věnovat. Doplnil, že FPH spolupracuje s Vietnamem. Smlouva bude podepsána s technickou 

univerzitou v Ho Či Minově Městě. Kontaktní osobou je Phan Dao, MSc., Ph.D. 

Doc. Mikovcová uvedla, že co se týče skladby studentů fakulty, jedná se zejména o Rusy, 

Slováky, Ukrajince a různé postsovětské republiky.  

Doc. Sedláčková navrhla, že by bylo možno využít kontaktů, které mají v CEMSu. 

 

Probíhající akreditace EQUIS (prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.) 

Prof. Soukup informoval vědeckou radu, že byla dokončena dvě stě stránková sebeanalytická 

zpráva, jež byla poslána profesoru Aptelovi z ESC Rennes (Francie), kterého jmenovala 

bruselská centrála EFMD jako poradce. Prof. Aptel zašle komentáře, které budou během 

července a srpna zapracovány a zpráva bude zaslána do Bruselu. 

Ve dnech 11.–14. října 2016 bude na FPH působit hodnotící komise. V březnu 2017 bude 

rozhodnuto o přidělení akreditace. Členem komise má být zástupce České republiky, který má 

být všeobecně uznávaným odborníkem s manažerskými a ekonomickými znalostmi, nemá být 

přímým konkurentem, ale zároveň nemá mít nic společného s VŠE. EFMD schválila paní 

docentku Denisu Ciderovou z EU Bratislava. Se zástupci podnikatelské praxe je naplánovaná 

schůzka na středu 12. 10. v době 17:15–18:15 na místnosti RB 438.  

V současné době jsou pouze 3 univerzity CEMS, které nemají EQUIS. Pokud jej fakulta 

získá, bude 3. univerzitou ve střední a východní Evropě a v České republice jedinou s touto 

mezinárodní akreditací. 

 

Jmenování doc. Stříteského a Ing. Andery (doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.) 

Návrh na jmenování doc. Ing. Václava Stříteského, Ph.D. školitelem, členem komise pro 

státní doktorské zkoušky a členem komise pro obhajoby doktorských disertačních prací 

v doktorském studijním programu Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a 

management byl jednomyslně schválen. 

Návrh na jmenování Ing. Michala Andery jako člena komise pro státní zkoušky byl 

jednomyslně schválen. 
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Významné termíny 

11.–14. října 2016 – návštěva hodnotící komise EQUIS. 

9. listopadu 2016 – podzimní jednání vědecké rady. Měla by proběhnout dvě profesorská 

řízení: doc. Hnilici a doc. Vacíka. Je možné, že budou zahájena habilitační řízení. 

10. listopadu 2016 – udělení čestného doktorátu prof. Mintzbergovi. Dopoledne bude 

proveden workshop/konference základních tezí přístupu k managementu prof. Mintzbergem. 

Akce bude tlumočena, aby se zabránilo případným nedorozuměním. V 16 hodin proběhne 

slavnostní akt udělení čestného doktorátu, jenž schválila Vědecká rada VŠE.  

 

Dotazy, připomínky a komentáře 

20.-25. června světové plenární jednání. Využití IT v dalším vzdělávání. Předpokládaná účast 

je zhruba sto členů z různých států. 

 

Ad 6. Závěr zasedání 

Děkan fakulty poděkoval všem přítomným za účast na zasedání vědecké rady a zároveň jim 

oznámil, že příští zasedání VR FPH se bude konat ve středu 9. listopadu 2016.  

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Adriana Válová 

Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

 


