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Část A: Zpráva o činnosti fakulty
1. Úvod
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), § 21 a 27 připravilo vedení fakulty tuto výroční zprávu
o činnosti fakulty a jejich kateder. Výroční zpráva o činnosti Fakulty podnikohospodářské
(dále FPH) za rok 2007 je zpřístupněna na webových stránkách fakulty http://fph.vse.cz v
rubrice Úřední deska - výroční zprávy.
Fakulta podnikohospodářská v roce 2007 zabezpečovala všechny své klíčové činnosti, tj.
pedagogické úkoly, vědecko-výzkumnou činnosti, zahraniční styky, nicméně zaznamenala
následující významné události:
- 1. března 2007 získala fakulta akreditaci pro nový studijní obor Arts management pro
bakalářský i navazující magisterský stupeň studia
- 1. března 2007 obdrţela fakulta téţ akreditaci pro habilitační a profesorské řízení
v oboru ekonomie
- 6. března 2007 vydal děkan fakulty oznámení o udělení akreditace studijnímu oboru Arts
management, tento oboru otevřel k výuce v akademickém roce 2007/8 a vyhlásil
podmínky přijímacího řízení
- k datu 30.6. 2007 odstoupila prof. Ing. Zuzanu Dvořákovou, CSc. z funkce proděkanky
pro pedagogiku a s účinností od 1. 7. 2007 do této funkce děkan jmenoval Ing. Hanu
Mikovcovou, PhD.
- ve dnech 13. a 14. září 2007 fakulta uspořádala fakultní konferenci s mezinárodní účastí
„Svět práce a kvalita ţivota,“
- od akademického roku 2007/8 byla zahájena nově:
o výuka nového studijního oboru Arts Management na bakalářském a
navazujícím magisterském stupni studia,
-

-

o výuka exelentního studia Honors Academia
13. prosince 2007 obdrţela fakulta akreditaci nového studijního oboru International
Management pro navazující magisterský stupeň studia, který bude plně vyučován
v anglickém jazyce.
v průběhu r. 2007 se uskutečnily tři zasedání Vědecké rady fakulty, kde mimo jiné
úspěšně proběhly čtyři habilitační řízení a následně rektor VŠE jmenoval čtyři nové
docenty, kteří působí na fakultě.

Fakulta v r. 2007 pokračovala v nastoleném kurzu společenských aktivit – 21. 2. 2007 se
uskutečnilo společenské setkání s reţiserem J. Menzlem i výstava malíře Valáška.
Tato zpráva vznikla na podkladě dílčích zpráv proděkanů: Ing. Hany Mikovcové, PhD.. –
oblast pedagogiky, doc. Ing. Heleny Sedláčkové,CSc. – oblast zahraničních vztahů a prof. Ing.
Ivana Nového, CSc. – oblast vědy a dále informací vedoucích kateder o činnosti jimi řízených
kateder v r. 2007. Celkovou redakci provedl prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. děkan FPH.
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2. Vedení fakulty a orgány fakulty
Vedení FPH
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – děkan
prof. Ing. Ivan Nový, CSc – proděkan pro vědu a statutární zástupce děkana
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.– proděkanka pro pedagogiku (do 30. 6. 2007)
Ing. Hana Mikovcová, PhD. – proděkanka pro pedagogiku (od 1. 7. 2007)
doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.– proděkanka pro zahraniční vztahy a styk s veřejností
Ing. Martina Soukupová – tajemnice fakulty
Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
Interní členové
Externí členové
1

Veber Jaromír - děkan

Adamec Stanislav – prezident spol. Olympik

2

Nový Ivan – proděkan

Blažek Ladislav – vedoucí katedry PH, FES
Brno

3

Dvořáková Zuzana – proděkanka

Sabo Ĺubomír – děkan FPM, EU Bratislava

4

Sedláčková Helena – proděkanka

Hájek Libor – prezident společnosti Eltodo

5

Soukupová Martina – tajemnice

Hanousek Miroslav – finanční ředitel, Delvita

6

Fotr Jiří - KM

Hess Jindřich – předseda představ. Metrostav

7

Pichanič Mikuláš - KM

Kasík Václav – generální ředitel, Český rozhlas

8

Vlček Radim - KM

Pelc Zdeněk – generální ředitel, GZ Digital
Media

9

Kislingerová Eva - KPE

Souček Ivan – generální ředitel, Česká
rafinérská

10

Dvořáček Jiří - KPE

Straka Jaroslav – ekonom řed.
Radiokomunikace

11

Jarošová Eva - KPSŘ

Škrla Jiří - generální ředitel, BVV

12

Kleibl Jiří - KP

Vodáček Leo – člen odborné skupiny AK
MŠMT

13

Zamazalová Marcela - KMG

Záruba Petr – děkan PIBS Praha

14

Koudelka Jan - KMG

Kulovaný František – BAES Benešov

15

Soukup Jindřich - KMIE

Cetkovský Pavel - DYNARGIE

16

Macáková Libuše - KMIE

Nováček Pavel – Škoda Auto, Mladá Boleslav

17

Pernica Petr - KLOG

Novák Václav – předseda představ.
M.L.MORAN

18,

Hana Mikovcová – proděkanaka (od 10. 10. 2007)

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
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Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
katedra podnikové ekonomiky
do 13.6. 2007
Ing. Marie Hůlová, CSc.
katedra managementu
od 13.6.. 2007

Členové
PhDr. Petr Adámek, CSc.
Dagmar Dušková
Ing. Jan Heřman, CSc.
Ing. Tomáš Hřebík
Ing. Marie Hůlová, CSc. (do 13.6.2007)
Ing. Eva Kašparová.
Kristýna Kechrtová
Krajhanzl Martin
Krejčíková-Šípová Kateřina (do
30.8.2007)
Adam Bardůn (od 1.9. 2007)
Kubalíková Kateřina
doc. Ing. Ludmila Mládková, CSc.
doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Ing. Alena Plášková, CSc.
Ing. Jana Soukupová, CSc.
Václav Smrčka
Ing. Lucie Václavková
Ing. Blanka Habrmanová (od 13.6.2007)

katedra mikroekonomie
studentka FPH
katedra podnikové ekonomiky
student FPH
katedra managementu
katedra psychologie a sociologie řízení
studentka FPH
student FPH
studentka FPH
studentka FPH
katedra managementu
katedra personalistiky
katedra managementu
katedra mikroekonomie
student FPH
katedra personalistiky
katedra managementu

Kolegium děkana FPH
1

Veber Jaromír - děkan

2

Nový Ivan – proděkan pro vědu

3

Dvořáková Zuzana – proděkanka pro pedagogiku/vedoucí katedry personalistiky

4

Sedláčková Helena – proděkanka pro zahraniční vztahy

5

Soukupová Martina – tajemnice fakulty

6

Kislingerová Eva – vedoucí katedry podnikové ekonomiky

7

Zamazalová Marcela – vedoucí katedry marketingu

8

Soukup Jindřich – prorektor VŠE a vedoucí katedry mikroekonomie

9

Pernica Petr – vedoucí katedry logistiky

10

Švecová Lenka – zástupce vedoucího katedry managementu

11

Mikovcová Hana - předsedkyně akademického senátu fakulty/proděkanka pro pedag.

12

Marie Hůlová – přesedkyně senátu FPH

13

Bc. Michal Krippel – tajemník pro studentské záležitosti
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3 Studijní a pedagogická činnost
3.1 Studijní programy a obory
V r. 2007, stejně jako v předchozích cca patnácti letech Fakulta podnikohospodářská nabízela
studijní obor Podniková ekonomika a management v rámci studijního programu Ekonomika a
management. Kromě tohoto oboru byl nově otevřen obor Arts management, který byl
připravován jiţ v předcházejícím akademickém roce.
Studijní obor Podniková ekonomika a management (PE) je vyučován ve všech třech stupních
studia, tj.:
- na bakalářském stupni studia (BS) – jde o tříleté studium, absolvent získá titul bakálář –
Bc.
- na magisterském stupni studia – jde o dvouleté navazující studium (NMS), absolvent
získá titul inţenýr – Ing.,
- na doktorském stupni studia – ve standardní době tříleté, absolvent získá titul doktor –
PhD.
Studium probíhalo na všech výše uvedených stupních v prezenční formě, tzn. v pravidelné
denní výuce. Vedle toho na navazujícím magisterském stupni studia je moţné studovat i v
distanční formě studia (při zaměstnání), tzn. samostatně na základě přesně stanovených
studijních poţadavků a za pomoci studijních opor a studijních soustředění, tzv. tutoriálů, kdy
probíhá přímý kontakt s vyučujícími – výuka, konzultace, prezentace obtíţnějších pasáţí
výuky, zkoušky apod.
Vedle studia hlavní specializace, zaměřeného na podnikovou ekonomiku a management, si
student musí zvolit a vystudovat jednu vedlejší specializaci, jejíţ absolvování rozšiřuje
odborný profil absolventa a poskytuje mu tak lepší výběr pracovních příleţitostí. Na celé VŠE
v Praze se nabízí na čtyřicet vedlejších specializací, jen fakulta nabídla v r. 2007 více jak
desítku vedlejších specializací, např.:
- ekonomika průmyslového podniku,
- finanční manaţer,
- poradce – auditor
- ekonomika sportu,
- logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství,
- malé a střední podniky v trţním prostředí,
- manaţer kvality,
- marketing,
- management (je určena studentům mimo FPH),
- personální management,
- bezpečnost práce,
- psychologie a sociologie řízení firmy.
Studijní obor Arts management (AM) je vyučován ve dvou stupních studia, tj.:
- na bakalářském stupni studia – jde o tříleté studium, absolvent získá titul bakálář – Bc.
- na magisterském stupni studia – jde o dvouleté navazující studium, absolvent získá titul
inţenýr – Ing.,
Studium probíhalo na bakalářském stupni v prezenční formě, tzn. v pravidelné denní výuce.
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Vedle toho na navazujícím magisterském stupni studia je moţné studovat i v kombinované
formě studia, tzn. z cca 50 % samostatně na základě přesně stanovených studijních poţadavků
a za pomoci studijních opor a z cca 50 % přímou výukou, která probíhá intenzivní formou
(pátky a soboty). Veškeré předměty oboru Arts management jsou na obou stupních povinné.
Během roku 2007 byl připraven nový studijní obor International management, a to pro
navazující magisterské studium. Výuka pro tento obor bude plně probíhat v anglickém jazyce.
Fakulta získala akreditaci tohoto studijního oboru koncem roku 2007 s tím, ţe výuku zahájí v
příštím akademickém roce.
3.2 Výsledky přijímacího řízení
Na Fakultě podnikohospodářské se v roce 2007 konala následující přijímací řízení:
- na bakalářské studium ve dnech 6., 7., 8. 6. 2007,
- na navazující magisterské studium ve dnech 16.1. a 21.8. 2007,
- na doktorské studium ve dnech 22.6. a 14.9.2007.
Výsledky přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studium dokládají
následující tabulky:
Tab. 4.2.1 Přijímací zkoušky na bakalářské studium na FPH v roce 2007 – výsledky
OBOR PE
počet
Uspěli a přijati
Uspěli a nepřijati
Neuspěli
Nedostavili se
Celkem

OBOR AM

podíl

počet

podíl

1 321

31%

131

56%

972

23%

38

16%

1 177

28%

28

12%

775

18%

36

16%

4 245

100%

233

100%

Tab. 4.2.2 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na FPH v roce 2007
OBOR PE
počet
Uspěli a přijati

OBOR AM

podíl

počet

podíl

100

15%

20

41%

42

6%

0

0%

Neuspěli

182

28%

7

14%

Nedostavili se

331

51%

22

45%

Celkem

655

100%

49

100%

Uspěli a nepřijati

Následující tabulka dokumentuje vývoj zájmu uchazečů o studium na FPH v letech 20002007.
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Tab. 4.2.3 Počet přihlášek podle studijního oboru FPH v letech 2000–2007
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bakalářské
studium

obor PE

2 178

2 300

2 434

3 000

2 916

3 987

4 482

4 246

obor AM

x

x

x

x

x

x

x

233

Navazující
magisterské
studium

obor PE

666

622

736

741

718

922

854

655

obor AM

x

x

x

x

x

x

x

49

3.3 Studenti fakulty
K 2. 11. 2007 studovalo na Fakultě podnikohospodářské celkem 3 733 studentů. Do tohoto
počtu nejsou zahrnuti studenti, kteří měli k uvedenému datu přerušené studium, studenti
mezinárodních výměnných programů organizovaných VŠE a zahraniční studenti, kteří studují
v programech organizovaných v doplňkové činnosti. Strukturu studentů ve studijním
programu Ekonomika a management uvádí tabulka 4.3.1.
V bakalářských programech je na fakultě zapsáno zhruba 58 % studentů z celkového počtu 3
733, Na magisterském studiu necelé 1 %, na navazujícím magisterském studiu přibliţně 38 %
a na doktorském téměř 4 %. Přesné počty dokumentuje následující tabulka.
Tab. 4.3.1 Studenti ve studijním programu Ekonomika a management k 2. 11. 2007
celkem

Bakalářské studium

v tom P

podíl

v tom D/K

obor PE

2046

2046

0

54,8%

obor AM

105

105

0

2,8%

obor PE

1382

1020

362

37,0%

obor AM

19

0

19

0,5%

obor IB

20

20

0

0,5%

Magisterské 5leté studium

obor PE

21

21

0

0,6%

Doktorské studium

obor PE

140

30

110

3,8%

3733

3242

491

100,0%

Navazující magisterské
studium

Celkem
*

P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, D – distanční forma

3.4 Zahraniční studenti
V roce 2007 studovalo na Fakultě podnikohospodářské v bakalářských, magisterských a
doktorských programech celkem 699 cizinců. Nejvyšší podíl tvoří občané Slovenské
republiky (cca 52 %), dále pak Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Vietnamu. V následující tabulce
jsou počty zahraničních studentů.
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Tab. 4.3.2 Studenti cizího státního občanství studijním programu Ekonomika a
management k 2. 11. 2007
cizinci
Bakalářské studium

celkem
obor PE

511

obor AM

9

obor PE

146

obor AM

5

obor IB

18

Magisterské 5leté studium

obor PE

2

Doktorské studium

obor PE

8

Navazující magisterské
studium

699

Celkem

3.4. Absolventi Fakulty podnikohospodářské
V roce 2007 na VŠE, Fakultě podnikohospodářské úspěšně zakončilo studium celkem 734
studentů, jejich struktura je znázorněna v tabulce 4.4.1.
Tab. 4.4.1 Absolventi FPH v roce 2007
Absolventi

Bc. Ing. Ph.D.

Program ekonomika a
management

412

307

15

Standardní délka bakalářského studia jsou 3 roky, u magisterského programu 5 let, u
navazujícího magisterského programu 2 roky a doktorského 3 roky. Skutečná délka studia je
však delší, jak vyplývá z následující tabulky.
Tab. 4.4.2 Průměrná délka studia absolventů FPH v semestrech podle typu studia v r. 2007
Průměrná doba studia
v semestrech
Bakalářské studium

7,08

Navazující magisterské studium

5,18

Magisterské 5leté studium

12,15

Průměrná délka studia se však neustále zkracuje, pro ilustraci např. v akademickém roce
2002/2003 končili studenti bakalářského studia za 8,8 semestru, překračovali tedy standardní
délku studia o více neţ 1,5 roku, v roce 2007 (stejně jako v roce 2006) překročila průměrná
délka studia standardní dobu o cca 1 semestr jak u bakalářského tak navazujícího
magisterského studia.
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3.5 Uplatnění absolventů na trhu práce
VŠE v Praze provádí pravidelné šetření absolventů při promocích, kde se mimo jiné zjišťuje,
zda absolvent byl během studia zaměstnán, zda uţ má zajištěné zaměstnání, příp. zda je to
stejný zaměstnavatel, u něhoţ byl zaměstnán během studia. Je to tedy šetření, které vypovídá
o postavení absolventů na trhu práce.
Pro rok 2007 platilo, ţe svého zaměstnavatele jiţ při promocích znalo 76,2 % absolventů
Fakulty podnikohospodářské, přičemţ přibliţně u 57,2 % z nich se jednalo o stejnou firmu, u
níţ byli zaměstnáni při studiu.
Z těch, kteří svého zaměstnavatele ještě neznali, jich 8,9 % chce pokračovat ve studiu, zhruba
33,9 % zaměstnání nehledalo z jiných důvodů a 57,1 % zaměstnání hledalo dosud neúspěšně.
Faktická nezaměstnanost absolventů fakulty je mizivá.
3.6 Studijní neúspěšnost
Celkovou neúspěšnost lze zjistit porovnáním jiţ dříve uvedených údajů. Lze například
porovnat stav studentů ke konci října 2006 zvýšený o nové studenty a sníţený o absolventy se
stavem ke konci října 2007. Příslušný rozdíl je úbytek studentů daný neúspěchem u studia.
Za BS a NMS tyto souhrnné počty znázorňuje tabulka 4. 6. 1.

BS

NMS

1 963

1 294

Nově přijatí do 1. ročníku

665

596

Promovaní v roce 2007

412

307

Konečný stav roku 2007

2 216

1 583

Skutečnost roku 2007

2 046

1 382

170

201

Stav roku 2006

Neúspěšní při studiu

3.7 Inovace studijních předmětů
V roce 2007 probíhala výuka na fakultě podle systému evropských kreditů (ECTS).
Inovaci vyučovaných předmětů provádějí katedry, za jednotlivé předměty odpovídají jejich
garanti. Akreditační materiály v češtině jsou pro všechny předměty VŠE v Praze veřejně
dostupné na webových stránkách (http://pes.vse.cz).
Obsahovou stránkou předmětů i jejich zařazením do struktury kreditního systému se zabývalo
kolegium děkana. Katedry musí předkládat akreditační materiály jednotlivých předmětů:
- při jejich větších změnách,
- nejméně jednou za 3 roky.
FPH nabízela ve výuce 255 aktivních předmětů, z toho 21 předmětů pro doktorské studium. V
průběhu roku 2007 bylo nově akreditováno 37 předmětů a zreakreditovány 3 předměty a 5
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vedlejších specializací. Pro studenty bylo na FPH k dispozici celkem 12 vedlejších
specializací, z toho 5 vedlejších specializací pro distanční studium.
3.8 Ediční činnost fakulty
Fakulta podnikohospodářská vydala v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze v roce 2007
28 skript (z toho 19 skript v 1 či přepracovaném vydání a 9 dotisků) a dále 4 CD s ISBN
(multimediální učební pomůcky pro distanční studium). Skripta vycházela v nákladu 100 aţ
500 kusů.
3.9 Péče o studenty
Pro uchazeče o studium na Fakultě podnikohospodářské se konal dne 19. ledna 2007 Den
otevřených dveří. Zúčastnilo se ho přibliţně 900 návštěvníků.
Uchazečům o studium v navazujícím magisterském programu byla určena k jejich přípravě na
přijímací zkoušky publikace Sirůček, Pavel: Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující
magisterský studijní program a účelové CD k odbornému předmětu obsahující témata z
managementu, marketingu, logistiky, personalistiky, podnikové ekonomiky, psychologie a
sociologie v řízení a řízení výroby.
Přijatým studentům, kteří nastoupí ke studiu na Fakultě podnikohospodářské, byla věnována
velká pozornost na počátku jejich studia s cílem ulehčit jim etapu přizpůsobení se
vysokoškolskému studiu a prostředí na VŠE v Praze. Při jednodenním soustředění byli
informováni o kreditním systému, registracích a zápisech a dalších skutečnostech ze
studentského ţivota. Při registraci a zápisech jim pomáhali jednak asistenti a jednak studenti z
navazujícího magisterského studia.
Studenti v 1. a 2. semestru bakalářského studia byli rozděleni do studijních kruhů, aby měli
účelně organizován rozvrh své výuky a také si mohli vytvořit uţší mezilidské kontakty mezi
kolegy v kruhu.
Studenti v prezenční a distanční formě studia na Fakultě podnikohospodářské se mohli
obracet na tajemníka pro studentské záleţitosti Bc. Michala Krippela, který odpovídal na
jejich dotazy týkající se kreditního systému, kolejí, stravování a obecně ţivota na škole.
Tajemník předkládal problémy k řešení vedení fakulty.

4

Věda, výzkum, práce s talent. studenty a doktorské studium

4.1 Zaměření vědy a výzkumu na fakultě
V roce 2007 byla vědeckovýzkumná práce Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
tématicky zaměřena převáţně na analýzu a rozvoj poznání v oblastech ekonomického a
manaţerského chování nejen podnikatelských subjektů, ale i neziskových organizací. V těchto
podnikatelských a jiných ekonomických subjektech byly zkoumány a nově koncipovány
poznatky z oblasti mikroekonomických zákonitostí jejich vývoje, z podnikové ekonomiky,
managementu, marketingu, psychologie a sociologie řízení, rozvoje lidských zdrojů a
10
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personalistiky, logistiky a řízení procesů. Všechna tato vědecká zkoumání byla prováděna v
podmínkách rozhodujících a determinujících vlivů rostoucí globalizace a mezinárodní
integrace.
Konkrétní podobu vědecké a výzkumné práce na fakultě v roce 2007 předurčila skutečnost, ţe
Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze se od roku 2005 stala řešitelem výzkumného
záměru nazvaného Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační
procesy. Hlavním výzkumným problémem, který výzkumný záměr řeší, je připravenost a
schopnost přizpůsobování se českých podniků a organizací podmínkám podnikání v rámci
EU, která sama je součástí globální světové ekonomiky. A tak se od samého počátku řešení
výzkumného záměru koncentrovalo na takové hlavní cíle, jakými např. jsou:
- formulovat základní ukazatele výkonnosti firmy a poskytnout podporu rozhodování pro
všechny, kteří stojí před otázkou vyhodnocení finanční situace firmy;
- vytvořit analyticko-syntetický pohled na adaptační procesy českých podniků vedoucí k
doporučením pro volbu vhodných strategií s přihlédnutím i ke strukturální politice EU;
- posoudit pouţitelnost tradičních finančních ukazatelů pro hodnocení inovační aktivity
podniků a navrhnout metodiku pouţití nefinančních ukazatelů pro tyto účely, stanovit
rozhodující kritéria pro přijetí inovačních firem do technologických parků;
- docílit synergického efektu účelovým propojením takových metodických komplexů,
jakými jsou hodnotový management (VM), řízení vztahu se zákazníky (CRM) a řízení
hodnoty zákazníka (CVM). Pokusit se o hodnotovou metriku kvantifikace hodnoty
vztahu se zákazníkem. Poskytnout obraz o současné realitě v ČR v oblasti měření
spokojenosti a věrnosti zákazníků;
- zkoncipovat nejdůleţitější strategie hodnotového managementu inovací zajišťující růst
prosperity firem v globalizující se ekonomice;
- ověřit moţnost a účelnost změny paradigmatu logistiky v kontextu změn paradigmat
konkurence a managementu, nové definice práce, nového pojetí podniku a nové
podnikové strategie, s ohledem na aplikovatelnost i v neziskových organizacích;
- specifikovat charakteristiky nové (znalostní) ekonomiky a navrhnout metodiku řízení
českých firem s přihlédnutím k současným normativním i deskriptivním modelům s
cílem jejich aplikace do českých podmínek;
- vytvořit metodiky a soustavy ukazatelů pro měření a hodnocení celkové produktivity,
produktivity práce a výrobních kapacit a jejich vyuţití odpovídající potřebám procesního
konceptu řízení;
- zformulovat a propracovat koncept řízení za podmínek rizika (Risk Management);
- formulovat faktory úspěšného fungování terciárního sektoru (v tom zejména nestátních
neziskových organizací) na základě srovnávací analýzy ve vybraných zemích EU. Dát
doporučení pro management terciárního sektoru v souvislosti s místem v EU. V oblasti
neziskových organizací nalézt optimální formy spolupráce mezi sportovními kluby a
samosprávou při zabezpečování provozu sportovní infrastruktury v regionu;
- identifikovat, definovat a provést deskripci a optimalizaci měkkých faktorů řízení, které
dostávají v mezinárodním prostředí specifický charakter. Jde zejména o strategický
koncept firmy (strategie a podniková struktura), vedení lidí vzhledem k definované
strategii, vytváření důvěry mezi podniky/lidmi v mezinárodním prostředí;
- vytvořit soustavu ukazatelů a metodiku hodnocení společností (firem) vhodnou pro
představenstva (dozorčí rady) českých firem.
Z uvedeného stručného nástinu vybraných hlavních cílů řešení výzkumného záměru je patrné,
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ţe svojí šíří témat pokrývá všechny rozhodující odborné aspekty, jeţ jsou předmětem
vzdělávací a výzkumné činnosti prakticky všech pracovišť Fakulty podnikohospodářské VŠE
v Praze. V rámci jeho řešení se uskutečnila řada workshopů a konferencí, zaměřených na
jednotlivá témata, stejně jako konference pro odbornou konfrontaci názorů řešitelů a
reprezentantů praxe.
V závěru roku proběhlo hodnocení výsledků výzkumného záměru Komisí MŠMT s výborným
výsledkem a navýšením finanční podpory.

4. 2 Organizační, personální a materiální stránka
Vědeckovýzkumná činnost byla v roce 2007 na fakultě řízena proděkanem pro vědu v
součinnosti s vedoucími jednotlivých kateder. Vedle proděkana pro vědu, jehoţ role je
převáţně koncepční, řídící a organizátorská, je to referentka pro vědu a doktorské studium,
která vykonává organizátorské, dokumentační, kontrolní a další činnosti, které souvisejí s
denním chodem a provozem fakultní knihovny, evidencí a vykazováním publikační činnosti,
chodem doktorského studia na fakultě a zahraničními styky učitelů fakulty. Pro snazší
zvládnutí stále narůstajících administrativních a evidenčních prací, souvisejících zejména s
registrací publikační činnosti a dalších agend v oblasti doktorského studia, vyuţívá referentka
pro vědu a doktorské studium jednu pomocnou vědeckou sílu. Hlavní administrativní práce
spojené s chodem celého úseku vědy a výzkumu na fakultě provádí sekretářka děkana fakulty.

4. 3 Externí a interní výzkumné projekty – granty
V roce 2007 byly na FPH VŠE v Praze řešeny kromě výzkumného záměru následující externí
granty (GAČR) a interní granty (IGA).

TAB. 1 VÝZKUMNÉ GRANTY
6.RP

Nový

Cultural and Innovation Dynamics

GAČR

Dědina

Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se
zahraničními manažery

GAČR

Heřman

Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků

GAČR

Hnilica

Riziko, hodnota firmy a klimaktické deriváty

GAČR

Koudelka

Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu

GAČR

Krameš

Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých
zemích do roku 1948

GAČR

Macáková

Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky
do EU
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GAČR

Malý

Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový
sektor a její aplikace ny vybrané instituce v ČR

GAČR

Novotný

Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam
dobrovolnictví

GAČR

Soukup

Metodologie hodnocení účinku strukturálních politik

IGA VŠE

Mervart

Analýza vhodnosti struktur a chování logistických řetězců v
podmínkách přechodu k nové ekonomice

IGA VŠE

Novotný

Analýza nových požadavků na logistické řetězce v podmínkách
elektronického obchodu a možnosti jejich zajištění

IGA VŠE

Pošta

Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty
portfolio managementu

MD ČR spoluř.

Sieber

Stínové ceny externalit v oblasti doprtavy

MPSV spoluř.

Dvořáková

Vliv změn světa práce na kvalitu života

MŠMT
výzkumný
záměr

Kislingerová

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich
adaptační procesy
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Název
Nadnárodní společnosti
vybrané otázky jejich finančního
řízení
Vytěsnění minoritních
akcionářů

Školitel
Prof. Ing. Jiří
Dvořáček, CSc.

Rébus kapitálové
struktury podnikukde se střetává teorie a praxe
Sociálně ekonomické
souvislosti flexibility
práce
Automobilový
priemysel-rast počtu
modelov automobilov
Globalizácia v strategickom
kontexte-vnemy a
očakávania podnikov
Nadnárodní mateřské
společnosti z
rozvojových zemí
Strategie podniku
v kontextu současného vývoje
Řízení pohledávek
v zemědělství ČR
po roce 2000
Modelování
zákaznické spokojenosti a
loajality
Nové možnosti plánování pro
střední a velké
společnosti
Dynamický Balanced
Scorecard v učící se
společnosti
Hromadná kustomizace

doc. Ing. Helena
Sedláčková,CSc.

Institucionalizace nových
hodnot a zásad v jednání
manažerů
Interkulturní spolupráce

Doc. PhDr. Eva
Bedrnová, CSc.
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v mezinárodních týmech

Nový,CSc.

4. 4 Doktorské studium
V roce 2007 studovalo na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze v průměru 140
doktorandů, z toho 8 mělo přerušené studium.
Přehled počtu studentů doktorského studia přijatých ke studiu v akademickém roce 2007/08
uvádí následující tabulka
TAB.2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA DOKTORSKÉ STUDIUM NA FPH V ROCE 2007
PŘIJATÍ STUDENTI
Specializace

Prezenční
forma

Kombinovaná
forma

Vládní
stipendisté

Celkem

Podniková
ekonomika

8

9

1

18

Management

5

17

0

22

Marketing

1

4

1

6

Celkem

14

30

2

46

Přehled počtu doktorandů, kteří v roce 2007 úspěšně obhájili doktorské disertační práce
ukazuje následující tabulka:
TAB. 3 DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE OBHÁJENÉ NA FPH V ROCE 2007
CELKOVÉ POČTY
Specializace

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Celkem

Podniková
ekonomika

0

12

12

Management

0

3

3

Marketing

0

0

0

Celkem

0

15

15

V průběhu roku 2007 byla ukončena Diskusní fóra doktorandů. Místo nich se pravidelně
pořádají Kolokvia, tak jak doktorandi předkládají své disertační práce na katedry. V rámci
celofakultní konference se studenti doktorského studia zapojili v doktorské sekci. Studenti
doktorského studia spolupracují na výzkumném záměru fakulty a na grantech svých školitelů.
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4. 5 Publikační činnost
Publikační činnost učitelů a prezenčních doktorandů fakulty, vyjádřená počty záznamů podle
jednotlivých kateder, je uvedena v následující tabulce.
TAB. 5 PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Katedra

Počet záznamů

Katedra podnikové ekonomiky

127

Katedra managementu

205

Katedra personalistiky

27

Katedra psychologie a
sociologie řízení

57

Katedra marketingu

44

Katedra logistiky

43

Katedra mikroekonomie

115

Celkem

613

Je reálný předpoklad, ţe z celkového počtu záznamů bude v RIVu zařazeno více neţ 70 %
publikací. Procento úspěšnosti v RIVu se oproti předchozím létům zvyšuje jako důsledek
rostoucí pozornosti, která je tomuto znaku vyšší kvality v publikační činnosti na fakultě
věnována.
4.6 Práce s talentovanými studenty
V září byl zahájen program pro talentované studenty s výrazným manaţerským potenciálem
Honors Academia. Program je realizován v partnerství s Universitaet Regensburg a za přímé
spolupráce partnerských firem Škoda Auto a.s., Schenker s.r.o., Deloitte, Johnson-JNJ Global
s.r.o., HMC Group s.r.o., Nielsen s.r.o. a L ´Oreal.

5 Zahraniční aktivity fakulty
Posilování internacionalizace FPH představuje jednu z dlouhodobých priorit rozvoje fakulty.
Rozsáhlé a stále se rozvíjející mezinárodní aktivity členů Fakulty podnikohospodářské (FPH)
svědčí o tom, ţe je fakulta přijímána i v zahraničí jako prestiţní vzdělávací a výzkumné
pracoviště v oblasti vzdělávání budoucích podnikových ekonomů. Prestiţ FPH v zahraničí
také dokumentuje účast řady pracovníků Fakulty podnikohospodářské v mezinárodních
výzkumných projektech či jejich aktivní zapojení do činnosti mezinárodních organizací.
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5.1 Oblast pedagogiky
Významným krokem a výsledkem snahy Fakulty podnikohospodářské o internacionalizaci
studijních programů je vznik studijního oboru International Management jako navazujícího
magisterského studia v angličtině, akreditovaného MŠMT koncem roku 2007. Situace na
většině renomovaných evropských ekonomických a manaţerských školách jednoznačně
ukazuje na nutnost umoţnit talentovaným a jazykově vybaveným studentům studium oboru
zaměřeného na mezinárodní aspekty managementu ve světovém jazyce. Fakulta se tak řadí
k celé řadě zahraničních vysokých škol, na kterých tato forma výuky představuje běţnou
součást jejich programu. Východiskem studijního oboru International Management se stal
mezinárodní program CEMS MIM (Master´s Degree in International Management). Pro
úspěšný průběh studijního programu International Management je naprosto nezbytný
průběţný a stále intenzivnější kontakt a spolupráce se zahraničními akademickými partnery,
který se postupně realizuje prostřednictvím mobilit akademických pracovníků. Výuka bude
zajišťována převáţně učiteli fakulty.
Kaţdý student studijního oboru International Management se zúčastní mezinárodní výměny
mezi partnerskými školami, přičemţ na zahraniční CEMS univerzitě absolvuje semestrální
studijní pobyt, kdy předměty studované v zahraničí mají výrazný internacionální,
interdisciplinární a interaktivní charakter a jsou plně uznatelné rámci studia studijního oboru
International Management. Příprava nového studijního oboru mohla být realizována právě
díky intenzivnímu zapojení učitelů FPH do výuky a na rozvoji mezinárodních programů,
které nabízí VŠE v Praze zahraničním i českým studentům v cizích jazycích.
V roce 2007 se pracovníci fakulty výrazně podíleli na organizaci a výuce rozvoji všech
mezinárodních studijních programů, které jsou zabezpečovány na úrovni VŠE v Praze jako
celku, především programu CEMS Master’s Degree in International Management (doc.
Sedláčková, prof. Malý, doc. Hnilica, PhDr. Pauknerová, Ing. Kopalová, Ing. Jirsák, Ing.
Vinš, Ing. Hrůzová), dále pak i programu International Business in a Global Context with an
Emphasis on Central Europe (doc.Pichanič, doc. Hořejší). Doc. B. Hořejší zajišťovala výuku
předmětu International Business na letní škole Arisona State University organizované na VŠE.
Učitelé fakulty téţ poskytují studentům studijních programů vyučovaných v českém jazyce
moţnost studovat vybrané předměty ve světových jazycích. Pozitivní je stoupající počet
těchto předmětů.
Na výuce v cizích jazycích se současně podíleli hostující profesoři, jako např. prof. Roy
McLarty z East Anglia University, Katherine H. Dolan z USA - American Institute of
Business and Economics, Dr. Jarmo Rudolf Lehtinen z Finska, prof. Kevin P. Kearns Pittsburg University, US, Michel Calef - K2L France, prof. Sergej Sergaev – Běloruská státní
univerzita, Minsk, Bělorusko, Jorge H. Cooper – konzultant Dynargie, prof. Dr. Wladimir
Andreff z Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Irena Descubes, ESC Rennes School of
Business, Francie, doc. Dr. Helmut Lang - Staatlichen Berufsoberschule Nűrnberg fűr
Wirtschaft und Technik, doc. Dr. Kai Frhr. von Schilling - Univesität Mannheim, dr.
Tuebertem z Hamburku.
Prof. Malý a prof. Veber navšítívili University of Victoria v Kanadě a uzavřreli smlouvu o
spolupráci, v jejímţ rámci se realizovaly první výměnné pobyty dvou studentů v Kanadě a
dvou studentů na VŠE v Praze.
Pozitivním trendem je působení učitelů fakulty na zahraničních universitách, a to i velmi
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prestiţních: doc. Hnilica na London School of Economics. Mgr. Lukeš se podílel na letní
škole "Psychology of Entrepreneurship Research and Education" v červenci 2007 v Madridu,
účast celkem 30 studentů z šesti zemí, z toho 4 z VŠE. PhDr. Hubinková přednášela na
Pedagogické fakultě Univerzity Záhřeb a v Zaprešići.
Významnou aktivitou je oblast doktorského studia, studijní pobyty doktorandů na
zahraničních universitách, doktorské práce v anglickém jazyce a pokračující doktorský
studijní program v anglickém jazyce. Doc. Novotný vykonával konzultanta doktorské práce.
Ing. Sieber absolvoval 4 měsíční stáţ na University of Cambridge na Department of Land
Economy. Ing. Kopalová a Ing. Kačín absolvovali týdenní studijní program European
Entrepreneurship Colloquium on Participant-Centered Learning na Harvard Business School.
5.2

Oblast výzkumu a vědy

Pracovníci fakulty pokračovali v dlouholeté mezinárodní vědecké spolupráci s vybranými
zahraničními universitami a vědeckými pracovišti, jsou tak zapojeni do celé řady významných
mezinárodních sdruţení a asociací. Toto členství jim přináší moţnost účastnit se
mezinárodních výzkumných projektů, presentovat výsledky na mezinárodních konferencích.
Další mezinárodně orientovanou aktivitou je členství v mezinárodních redakčních radách.
Výsledky dosaţené ve výzkumu byly prezentovány na řadě mezinárodních vědeckých
konferencí a seminářů. Tradičně velmi aktivní je účast na řadě konferencí pořádaných
slovenskými universitami.
Z dalších aktivních účastí lze uvést: prof. J. Soukup a doc. L. Macáková prezentovali výsledky
svých projektů na mezinárodní konferenci E-Activity and Leading Technologies pořádané
International Association for the Scientific Knowledge v prosinci 2007 v Portu (Portugalsko).
Doc. Libuše Macáková, CSc. prezentovala výsledky svých projektů na mezinárodních
konferencích: Employment and Labour Market Movements – Conflicting Paradigms in a
Globalised World pořádané Riga International School of Economics and Business
Administration v Rize (Lotyšsko), International Scientific Conference FIHUSO 2007
pořádané Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius university v květnu 2007 v Kaunasu (Litva);
Europäische Wirtschaftseliten zwischen neuem Geist des Kapitalismus und Erosion des
Staatssozialismus pořádané ZZF (Centre for research into contemporary history) v listopadu
2007 v Postupimi (Německo).
Závěrem roku 2007 byla z iniciativy KMIE podepsána dohoda mezi Kaunas Faculty of
Humanities, Vilnius university v Kaunasu (Litva) a VŠE o vzájemné výměně učitelů v rámci
projektu ERASMUS.
Doc. Hnilica přednesl příspěvek na konferenci „The 2007 Crystal Ball User Conference“,
Denver, Colorado, USA (jeho příspěvek obdrţel na fakultě hlavní cenu za publikaci
v zahraničí.
Zahraniční konference – doc. Mikovcová, doc. Scholleová presentovaly svoje příspěvky na
konferenci v Rize (Technical university Riga, Latvija). Doc. Novotný příspěvek na
konferenci v Daytonu a dále na The 2nd European Colloquia ve Vídni.
Spolupráce na projektu 6.RP "Culture and Innovation Dynamics", vedení části výzkumu
zaměřené na téma vztahu národní kultury a inovace (Mgr. Lukeš). Prof. Dvořáková v rámci
EGPA, Madrid 2007 presentovala příspěvek “Quality of life and employment agencies”. PhD.
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Pauknerová spolupráce v rámci výzkumného grantu University of Pittsburg „Genderové
role“. Doc. Jarošová a Ing. Lorencová absolvovaly a obdrţely certifikát Faculty Development
Program, Mont Royal College, Calgary. Výstupem se stal příspěvek ve sborníku mezinárodní
konference v Baden Badenu a velmi přínosná skripta pro pedagogy VŠE - Jarošová,
Lorencová a kol.: Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických dovedností, příprava a
získání rozvojového projektu MŠMT v oblasti rozvoje pedagogické kompetence učitelů VŠE
na rok 2008. V rámci spolupráce s University of Denver, USA (Department of Management ,
dr. Joan Winn) proběhly dva půldenní semináře pro akademické pracovníky VŠE v září
2008: "Case Study Teaching" a "Case Study Writing".
PhDr. Hubinková se aktivně zúčastnila 19th International Conference on Systems Research,
Informatics and Cybernetics – InterSymp“ a „2nd Special Focus Symposium on CISKS:
Communication and Information Sciences in the Knowledge Society”, „The 1st International
Conference on Advances and Systems Research“, kde byla členkou vedení mezinárodního
sympózia „1st Special Focus Symposium on ICSKS: Information and Communication
Sciences in the Knowledge Society“. Vysoká škola ekonomická zde prezentovala 5 prací jak
hlavních autorských, tak řadu spoluautorských spolu s Mgr. Francovou a Ing. Soukupovou. Z.
Hubinková obdrţela na závěr konference Certifikát o ocenění za její podporu věnovanou této
konferenci. V rámci spolupráce s Institute for International Research Wien příprava
manaţerského kursu Mezinárodní přeprava a zasílatelství (doc. Novák).
Fakulta, resp. její učitelé jsou členy v řadě mezinárodních asociací např. doc. Hnilica
v EDAMBA, doc. Novotný v IAES (mezinárodní asociace ekonomiky sportu), doc. Boučková
v Société Francoise du marketing, pracovníci katedry logistiky v České logistické asociaci
(CLA , doc. Sedláčková v CEMS Academic Committee, prof. Dvořáková ve studijní skupině
Public Personnel Policy European Group of Public Administration (EGPA) a ve studijní
skupině Public Personnel Policies Journal of Business Economics and Management a prof.
Koubek v pracovní skupině Cranfield Project on IHRM.

6 Aktivity kateder
6.1 Katedra podnikové ekonomiky
Katedra podnikové ekonomiky zabezpečuje veškeré pedagogické úkoly v prezenční,
distanční, tak i v kombinované formě studia. Současně zajišťuje všechny tři základní stupně
studia – bakalářský, magisterský a doktorský. V současnosti katedra zaměstnává 4 profesory,
8 docentů, 11 odborných asistentů, 2 asistenty, 3 hostující profesory a 3 externí učitele. Na
katedře podnikové ekonomiky mohou studenti absolvovat čtyři různé vedlejší specializace:
Finanční manaţer, Ekonomika sportu, Ekonomika průmyslového podniku a Poradce –
auditor. V roce 2007 sloţilo státní zkoušku z vedlejší specializace Finanční manaţer celkem
121 studentů, z vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku 33 studentů,
z vedlejší specializace Ekonomika sportu 20 studentů a z vedlejší specializace PoradceAuditor 20 studentů. Nově byl akreditován v angličtině vyučovaný předmět 3PE683 Společné
a nadnárodní podniky.
V souladu s tradicí katedry byla i v roce 2007 věnována pozornost přípravě a aktualizaci
učebních pomůcek. V roce 2007 v nakladatelství C. H. Beck vyšlo 2. přepracované a
rozšířené vydání publikace Manažerské finance (Kislingerová, E. a kol.), Úvod do
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podnikového hospodářství (Wöhe, G., Kislingerová, E.), Management - trendy a teorie (Lang,
H.) a Hodnota flexibility. Reálné opce (Scholleová, H.). V nakladatelství Professional
Publishing pak vyšly Osobní a rodinné finance (Smrčka, L.), v nakladatelství Melandrium
Zakladatelský finanční záměr firmy (Krauseová, J.), nakladatelství Grada vydalo čtvrté
aktualizované a rozšířené vydání publikace Manažerská ekonomika (Synek, M. a kol.).
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. uvedlo na trh Controlling v praxi
(Mikovcová, H.). Členové katedry rovněţ významnou měrou publikovali odborné články
a stati, jakoţ i příspěvky ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí (119 celkem za
rok 2007). V roce 2007 proběhla další pravidelná aktualizace a rozšíření e-learningových
pomůcek pro výuku v distanční formě studia. Autorský kolektiv publikace Manažerské
finance získal vítěznou cenu rektora VŠE za prestiţní kniţní publikaci roku 2007. Doc. Ing.
Jiří Hnilica, Ph.D. získal cenu děkana za článek prezentovaný a publikovaný na 2007 Crystal
Ball User Conference v americkém Denveru.
Vědecko-výzkumné
činnosti
katedra
věnuje
mimořádnou
pozornost
(http://kpe.fph.vse.cz/veda/). Největším projektem katedry je výzkumný záměr MŠMT Nová
teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy (MSM 6138439905)
s dobou řešení 2005 – 2010, na kterém se podílí celkem 28 řešitelů z celé Fakulty
podnikohospodářské. V rámci výzkumného záměru bylo v roce 2007 uspořádáno 6
workshopů, publikovalo se 6 working paperů (s ISBN) a za pomoci studentů bylo realizováno
dotazníkové šetření. V závěru roku proběhla první fáze vyhodnocení dotazníkového šetření.
Celý řešitelský kolektiv výzkumného závěru získal jednací prostor v sekci „Prosperita,
produktivita, performance“ na mezinárodní konferenci „Svět práce a kvalita ţivota v
globalizované ekonomice“ pořádané na Vysoké škole ekonomické v Praze 13. a 14. září 2007.
Zcela novou aktivitou, která byla zaloţena v závěru roku 2007, je vydávání vědeckého
odborného recenzovaného časopisu Ekonomika a management. Tento časopis je vydáván v
podobě tištěné a dále pak v elektronické podobě (ISSN 1802-8470- print/ ISSN 1802-8934 –
online - http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/). V roce 2007 bylo vydáno první číslo.
Členové katedry zaštiťovali v roce 2007 tři projekty Grantové agentury České republiky:
Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty (GAČR, 2006 – 2008), Faktory úspěchu
neziskových organizací s důrazem na dobrovolnictví (GAČR, 2006 – 2008) a Podpora a
rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků (GAČR, 2006 – 2008). K dalším
významným projektům, které katedra v roce 2007 řešila, patří Stínové ceny externalit
v dopravě (Ministerstvo dopravy) a Metodologie oceňování plynárenských aktiv v prostředí
regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice (RWE Transgas). Ing. Patrik
Sieber, Ph.D. dokončil tříletý výzkumný projekt v rámci programu Corporate Chair s finanční
podporou Škoda Auto, a. s. na téma Hodnocení investičních projektů se zahrnutím nepřímých
finančních a nefinančních efektů.
Pokud jde o kvalifikační rozvoj katedry, tak habilitační řízení úspěšně dokončil doc. Ing. Jan
Heřman, CSc. Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze udělila na svém slavnostním
zasedání v listopadu 2007 medaili Aloise Rašína prof. Ing. Miloslavu Synkovi, CSc.za jeho
dlouholetou práci a zásadní přínos k rozvoji oboru.
Během roku 2007 byl na zahraničním studijním pobytu Ing. Patrik Sieber, Ph.D. (University
of Cambridge). Nově bylo přijato 7 doktorandů do prezenční formy. V prezenční formě
doktorského studia v současné době studuje celkem 13 doktorandů. Katedra je aktivně
zapojena do programu CEMS MIM (ten je nově součástí studijního programu International
Management na Fakultě podnikohospodářské) a to v několika směrech. Prvním je zapojení do
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výuky v rámci povinných i volitelných předmětů, druhým směrem je vedení business
projektů, které představují významnou součást programu CEMS MIM. Nově byl akreditován
předmět katedry Corporate Finance a to v kategorii povinných předmětů programu
International Management. Jako volitelný předmět byl zařazen předmět katedry Risk Analysis
and Financial Modelling. V rámci programu International Business je vyučován předmět
Principles of Managerial Finance. Dále katedra zajišťuje výuku dalších volitelných předmětů
vyučovaných v cizím jazyce: Valuation and Financing of Investment Projects (anglicky),
Theory and Practice of Cost Analysis (anglicky, německy), Globalizace ekonomiky sportu
(anglicky, francouzsky).
Katedra spolupracuje s praxí. Učitelé katedry jsou zapojeni do úzké spolupráce s Českým
institutem interních auditorů, zajišťují krátkodobé a dlouhodobé kurzy a podílejí se na výuce
čtyřsemestrálního studia interních auditorů. Součástí je i spolupráce na organizaci zkoušek
spojených se získáváním celosvětově uznávaného certifikátu v oblasti interního auditu.
Spolupráce probíhá i s Institutem oceňování majetku a členové katedry participují na výuce
studia MBA na prestiţní Prague International Business School. Nezanedbatelnou součást tvoří
i výzkumné projekty pro ministerstva (např. Ministerstvo dopravy) či pro firemní subjekty
(např. RWE Transgas, Deloitte, Baest). Katedra participuje i na vypracování různých
odborných stanovisek, posudků apod. pro vládní a další instituce a organizace. Členové
katedry působí ve vědeckých radách na řadě vysokých škol. Jsou zapojeni jako posuzovatelé
výzkumných projektů MŠ SR a Slovenské akademie věd, Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR a Grantové agentury ČR, jsou členy grantových komisí MŠMT ČR, FRVŠ aj. Na katedru
se obrací značný počet předních odborníků z praxe se zájmem o vystupování na přednáškách
či seminářích zajišťovaných katedrou podnikové ekonomiky či se zájmem o jinou formu
vzájemné spolupráce.
Ke klíčovým mezinárodním aktivitám katedry patří pravidelná účast na mezinárodních
konferencích. Prof. Dvořák spolupracuje s ESCP-EAP Berlin. Na katedře působí dva hostující
profesoři: prof. Dr. Wladimir Andreff (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, zajišťuje výuku
předmětu Globalizace ekonomiky sportu) a doc. Dr. Helmut Lang (Staatlichen
Berufsoberschule Nűrnberg fűr Wirtschaft und Technik, zajišťuje výuku předmětu Analýza
nákladů a výkonů paralelně v angličtině a němčině). Pokračuje spolupráce se Státně finančně
ekonomickou universitou St. Petersburg a s Donau Universität Krems (prof. Dvořák). Dále
jsou členové katedry zapojeni do spolupráce na mezinárodní certifikaci interních auditorů
CIA (prof. Dvořáček). Doc. Novotný je členem v IAES (Mezinárodní asociace ekonomiky
sportu) a v oblasti oceňování sportovních klubů a hráčů spolupracuje s EU Bratislava.
Doc. Novotný je rovněţ konzultantem doktorandky Sandrine Poupaux z výzkumného
pracoviště R.O.S.E.S., Science Économiques - Université de Paris I – Pantheon - Sorbonne.
Doc. Sedláčková působí jako akademická ředitelka CEMS MIM. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
v rámci aktivit CEMS MIM Entrepreneurial Finance Interfaculty Group realizoval
mezinárodní blokový seminář Entrepreneurial Finance v Praze a přednášel v rámci stejného
semináře na London School of Economics and Political Science ve Velké Británii.
V roce 2007 tým řešitelů výzkumného záměru realizoval dvě pracovní cesty. V květnu to byla
pracovní cesta do Itálie, kde tým navštívil Ekonomickou fakultu Univerzity v Trentu, dále pak
zemědělský podnik Alpefrutta a strojírenský podnik MAV. V závěru roku se uskutečnila
exkurze do Zetoru Brno a na Masarykovu univerzitu v Brně.
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6.2 Katedra mikroekonomie

Katedra je organizována do tří sekcí: sekce Ekonomie 1, sekce Ekonomie 2 a sekce
Hospodářských dějin a dějin ekonomického myšlení.
Z personálního hlediska je katedra mikroekonomie plně funkčním pracovištěm a je schopna
zajišťovat ve vysoké kvalitě jak své pedagogické tak vědecko výzkumné úkoly. Na katedře
mikroekonomie pracoval k 31. 12. 2007 na plný pracovní úvazek 1 profesor, 5 docentů, 7
odborných asistentů. Na poloviční úvazek na katedře působí 2 profesoři, 1 docent a čtyři
odborní asistenti. Pracovníci katedry jsou školiteli 6 doktorandů oboru Podniková ekonomika
a management. Katedra úzce spolupracuje s řadou odborníků z praxe v pedagogice i
výzkumu.
V roce 2007 získal 1 pracovník katedry grant v rámci rozvojového projektu MŠMT zaměřený
na přípravu jeho profesorského řízení a jeden pracovník pak na přípravu své docentské
habilitační práce.
Jádrem pedagogické činnosti katedry jsou v rámci studijního programu E oboru Podniková
ekonomika a management předměty Mikroekonomie I a Makroekonomie I pro bakalářský
studijní program a Ekonomie 2 pro navazující magisterský studijní program. Pro bakalářský
studijní program FPH Arts Management pracovníci katedry vyučovali předmět Ekonomie I.
Na dalších fakultách VŠE katedra zajišťovala výuku tří celoškolských předmětů: kurzu
Hospodářské dějiny a Ekonomie 1 pro bakalářský studijní program, středně pokročilého kursu
Ekonomie 2 pro navazující magisterský studijní program. Katedra dále nabízí řadu volitelných
předmětů. Základní informace o struktuře předmětů vyučovaných na KMIE lze nalézt v
akreditačních materiálech, které jsou přístupné na Internetu na adrese http://pes.vse.cz a kde
se nachází www stránka kaţdého předmětu.
V rámci doktorského stupně studia učitelé KMIE vyučují celoškolsky povinný předmět
Ekonomie (pokročilý kurs) a fakultně povinný předmět Teorie firmy.
V akademickém roce 2006-7 se na VŠE nadále realizovaly studijní programy C, resp. D.
Pracovníci KMIE proto v roce 2007 dále vyučovali pro tyto studijní programy dva
celoškolské předměty: kurs mikroekonomie pro bakalářské studijní programy a kurs
mikroekonomie pro navazující magisterské studijní programy. Výuka těchto předmětů byla –
v souvislosti s přechodem ostatních fakult na ECTS –během roku 2007 postupně tlumena.
V souvislosti s přechodem školy na studijní program E byly v roce 2007 byly vydány dvě
nové publikace pro celoškolské kursy. Pro kurs Hospodářské dějiny vyšla učebnice Sirůček,
P. - Faltus, J. - Jančík, D. - Kubů, E. – Průcha, V.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie.
Melandrium, Slaný 2007, ISBN 978-80-86175-53-9. Pro kurs Ekonomie 2 vyšla učebnice
Soukup, J. - Pošta, V. – Neset, P. – Pavelka, T. – Dobrylovský, J.: Makroekonomie. Moderní
přístup. Management Press, Praha 2007, ISBN 978-80-7261-174-4 a pro kurs Ekonomie
oboru Arts Management učebnice Macáková, L., Nečadová, M.: Ekonomie pro Arts [CDROM]. VŠE FPH, Praha 2007, ISBN 978-80-245-1289-1.
Dále v roce 2007 vyšly v dalších (přepracovaných, resp. rozšířených vydáních) tyto publikace
pracovníků katedry mikroekonomie: Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie – základní kurz.
10. přepracované vydání, Melandrium, Slaný 2007, ISBN 80-86175-56-0; Macáková, L. a
kol.: Mikroekonomie. Repetitorium. Středně pokročilý kurs. 5. přepracované vydání,
Melandrium, Slaný 2007, ISBN 978-80-86175-57-7; Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní
kurz. 3. vydání. Melandrium. ISBN 80-86175-58-4.
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Studenti bakalářského i magisterského stupně studia mohou vyuţívat také text Sirůček, P.:
EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v
Praze, Oeconomica, Praha primárně určený zájemcům o magisterské studium na VŠE v
Praze z jiných vysokých škol.
V rámci vědecko-výzkumné činnosti katedry je třeba zdůraznit úspěšný průběh mezinárodní
vědecké konference Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Konferenci pořádali
v září 2007 společně pracovníci katedry mikroekonomie a katedry statistiky a
pravděpodobnosti (FIS).
V roce 2007 pokračovaly druhým rokem práce na tříletých projektu Grantové agentury ČR
evidenční číslo GA 402/06/0249 Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České
republiky do EU (odpovědná řešitelka projektu doc.. PhDr. Libuše Macáková, CSc.).
Obdobně pokračovaly práce na tříletém projektu Grantové agentury ČR evidenční číslo GA
307/06/026 Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku
1948 (odpovědný řešitel projektu doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.).
V roce 2007 byl ukončen projekt Grantové agentury ČR evidenční číslo GA 402/05/2509
Metodologie hodnocení účinků strukturálních politik (odpovědný řešitel prof. Soukup).
V roce 2006 získal podporu Interní grantové agentury VŠE v Praze projekt evidenční číslo
7/2006 IGA Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu.
Odpovědným řešitelem projektu je Ing. Vít Pošta. Projekt byl úspěšně dokončen v roce 2007.
V roce 2007 získali podporu IGA FPH dva projekty pracovníků katedry. Doc. Macáková řeší
projekt Demand for Leisure, Sport and Tourism - příprava nového předmětu. Ing. Pavelka
získal podporu pro projekt Klady a zápory možného zavedení evropské minimální mzdy.
Na řešení výzkumného záměru FPH Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a
jejich adaptační procesy (odpovědná řešitelka prof. E. Kislingerová z katedry podnikové
ekonomiky). se podílejí tři pracovníci KMIE.
Výzkumná činnost katedry promítla do řady odborných statí a příspěvků, které pracovníci
katedry přednesli na mezinárodních konferencích. Jejich přehled je uveden v části výroční
zprávy věnované mezinárodním aktivitám fakulty.
Mezinárodní činnost katedry se týkala jak pedagogiky, tak vědy a výzkumu. Pracovníci
KMIE se podíleli na výuce předmětů v anglickém jazyce. V rámci mezinárodního studijního
programu VŠE v Praze International Business jde o konzultace a výuku předmětu
Mikroekonomie .- středně pokročilý kurs (doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.) a na doktorském
stupni studia pak o konzultace k předmětu Ekonomie - pokročilý kurs (prof. Ing. Jindřich
Soukup, CSc.) a Teorie firmy (doc. Macáková).
Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. organizovala a zkoušela s prof. Soukupem státní závěrečné
zkoušky z předmětu Ekonomie na magisterském studijním programu International Business Central European Realities. Doc. B. Hořejší připravila k akreditaci předmět Microeconomics
v rámci studijního programu International Management – CEMS MIM, vyučovaného
v anglickém jazyce.
Prof. Jindřich Soukup a Doc. Libuše Macáková, CSc. prezentovali výsledky svých projektů
na mezinárodní konferenci E-Activity and Leading Technologies pořádané International
Association for the Scientific Knowledge v prosinci 2007 v Portu (Portugalsko). Doc. Libuše
Macáková, CSc. prezentovala výsledky svých projektů na mezinárodních konferencích:
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Employment and Labour Market Movements – Conflicting Paradigms in a Globalised World
pořádané Riga International School of Economics and Business Administration v únoru 2007
v Rize (Lotyšsko); International Scientific Conference FIHUSO 2007 pořádané Kaunas
Faculty of Humanities, Vilnius university v květnu 2007 v Kaunasu (Litva); Europäische
Wirtschaftseliten zwischen neuem Geist des Kapitalismus und Erosion des Staatssozialismus
pořádané ZZF (Centre for research into contemporary history) v listopadu 2007 v Postupimi
(Německo) a Gender studies in Baltic States Region pořádané Kaunas Faculty of Humanities,
Vilnius university v listopadu 2007 v Kaunasu (Litva). Prof. E. Kubů a doc. D. Jančík se
účastnili s příspěvkem na workshopu Wirtschaftliche Eliten in Tschechien und Deutschland
im Verglech, který proběhl na Universität zu Köln (BRD). Ing. Jana Soukupová vystoupila
s příspěvkem Motivace a komunikace uvnitř firmy na mezinárodní konferenci Conference on
Systems Research, Informatics and Cybernetics v Zadaru (Chorvatsko).
V oblasti informatizace katedra dále rozšířila objem informací poskytovaných studentům
prostřednictvím své internetové stránky. Její adresa je http://mie.vse.cz. Přístup na ní je téţ
zajištěn přes vstupní stránku Fakulty podnikohospodářské. Zájemci naleznou na stránkách
KMIE – mimo jiné – operativní informace o organizaci jednotlivých předmětů
zabezpečovaných katedrou, údaje o vědeckých projektech řešených pracovníky katedry,
o publikační činnosti pracovníků katedry či bohatý přehled odkazů na stránky jiných kateder a
dalších institucí, které lze vyuţít pro potřeby pedagogiky i výzkumu v oblasti ekonomické
teorie.

6.3 Katedra marketingu
Činnost katedry marketingu se rozvíjela – stejně jako tomu bylo v letech předchozích –
v několika základních směrech. Prioritní byla oblast pedagogická, důraz byl však kladen i na
výzkumnou aktivitu členů katedry, jejich publikační činnost a kvalifikační rozvoj. Pozornost
byla zaměřena rovněţ na působení členů katedry marketingu směrem navenek, tedy na
přednáškovou, poradenskou, konzultační činnost a další odborné aktivity ve spolupráci s praxí
či akademickou sférou. Šlo o posilování prestiţe katedry ve vztahu k okolí i o snahu o
vytváření dobrého image katedry v rámci VŠE.
Pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností se katedra v rámci konstituované nabídky
předmětů snaţila akcentovat moderní pojetí marketingu s důrazem na strategický přístup a
uplatňovat v co nejširší míře tvořivou technologií řešení problémů. Vyučované předměty byly
zaměřeny na oblast marketingu různých podnikatelských subjektů – od malých a středních
podniků (včetně těch, které se specializují na specifické marketingové činnosti) přes velké aţ
po multinacionální firmy. Podobně jako další katedry se podílela na realizaci záměru vedení
fakulty zabývat se ekonomikou a managementem i dalších organizací a institucí, zejména pak
v neziskové sféře, začala se v důsledku toho výrazněji profilovat i v oblasti kulturního
marketingu.
Katedra nadále zabezpečovala výuku povinných i volitelných předmětů bakalářského,
magisterského a doktorského studia. Základ pedagogické činnosti katedry byl ve výuce
povinných předmětů pro bakalářský a magisterský stupeň studia oboru Podniková ekonomika
a management (Marketing 1 a Marketing 2) a v nabídce předmětů vedlejší specializace
Marketing (Marketingové nástroje, Marketingová komunikace, Marketingový výzkum). Jako
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v minulých letech byla zajišťována výuka v dalších volitelných předmětech. Akreditovány
byly nové předměty pro rozvíjející se studijní program Arts management určené pro
bakalářský i magisterský stupeň studia. Jedná se o Základy marketingu a marketing umění
pro bakalářský stupeň a Marketing umění a kulturního dědictví pro magisterské studium.
Katedra pokračovala ve výuce velmi pozitivně studenty hodnoceného předmětu Práce
mediální agentury, který je zajišťován ve spolupráci s mediální agenturou MindShare. Nově
byla zahájena výuka předmětu Veletrhy a výstavy ve spolupráci s BVV Veletrhy Brno. Svou
tradiční nabídku předmětů katedra rozšířila o další volitelné předměty v cizím jazyce. Byla
zahájena výuka loni akreditovaného cizojazyčného předmětu Marketingový výzkum
(anglicky), na kterém participují přední odborníci z výzkumných agentur (Factum Invenio,
Tambor, Nielsen, Mareco aj.). Nově akreditovány a vyučovány jako mimosemestrální kurzy
byly předměty Ekonomika a marketing médií (anglicky) a Ekonomika a marketing médií
(německy). Pro výuku v dalším roce pak byly připraveny Marketingové komunikace v tržní
ekonomice (anglicky) a Vývoj reklamy v USA (anglicky). Katedra marketingu se účastnila
rovněţ výuky v distanční formě studia. Zajišťovala zde výuku povinného předmětu
Marketing 2 i výuku dalších předmětů, mj. v němčině vyučovaný Výzkum trhu. Nemalý podíl
činnosti katedry byl ve vedení bakalářských a diplomových prací.V doktorském stupni
studia jsou v nabídce katedry předměty: Marketingová strategie, Chování spotřebitele,
Marketingový výzkum, Výzkum trhu (v němčině). Ve všech vyučovaných předmětech katedra
zvýraznila snahu o zjišťování a vyuţívání odezvy názorů studentů na výuku. Vyučované
předměty jsou podpořeny učebními texty, nově byly publikovány učební texty: Praktické
marketingové aplikace (Vávra, O. a kol.), Arts Marketing - marketing umění a kulturního
dědictví (Černá, J., Johnová, R. a kol.), Případové studie ze spotřebního marketingu
(Koudelka, J. a kol), Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum) (Koudelka, J. a kol ),
podstatně přepracována byla skripta Marktforschung in deutscher Sprache (Bártová, H.).
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti pokračovala účast na řešení výzkumného záměru
Fakulty podnikohospodářské „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich
adaptační procesy“ (MSM 6138439905), většina učitelů katedry byla dále zapojena do řešení
grantového projektu GAČR Ţenské a muţské role v perspektivě spotřebního marketingu (GA
402/05/0152). Projekt byl věnován zkoumání stereotypů vztahu k produktům, volnému času,
sledování médií, zapojení do marketingové komunikace. Učitelé spolupracovali i v dalších
řešených grantech „Systémová dynamika a trţní struktury“ (GA 402/05/0502).
Publikační činnost členů katedry představovaly kromě výše zmíněných učebních textů
články v marketingově orientovaných časopisech (Marketing & Komunikace,
Marketing&Media aj.) a příspěvky ve sbornících. Jednalo se zejména o výstupy řešených
grantových projektů a výzkumného záměru fakulty. Výzkumná činnost se promítla rovněţ do
řady aktivních vystoupení učitelů na mezinárodních vědeckých konferencích (Modern
Approaches to Corporate Management, Svět práce a kvalita života, Gender a marketing aj.)
Právě v oblasti publikační je zřetelný výrazný posun – učitelé katedry podstatně posílili své
aktivity v této oblasti.
Rovněţ jako v minulých letech byla podporována vědecká angažovanost studentů, ať jiţ
v rámci ESOP či formou spolupráce při řešení dílčích problémů katedra podporovala stejně
jako v minulých letech.
V doktorském studiu na katedře současně studuje celkem 15 interních a externích
doktorandů. Jiţ tradičně byli doktorandi zapojeni do řešení grantových projektů a pravidelně
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se aktivně účastnili diskusních fór doktorandů, i mezinárodních vědeckých konferencí
(Mezinárodní doktorandská konference v Banské Bystrici aj).
Spolupráce s praxí se v r. 2007 uskutečňovala na několika úrovních. Členové katedry
spolupracovali formou expertní a konzultační činnosti s řadou podnikatelských subjektů.
Úspěšně se rozvíjely i nadále vazby na mnoho organizací, které byly vyuţity pro spolupráci
při zpracování bakalářských a diplomových prací studentů. Nemalý význam mělo rovněţ
zapojení předních odborníků z praxe do výuky. Za všechny kontakty je moţné jmenovat jiţ
dlouhotrvající spolupráci s GfK Praha, Median, Mareco, MindShare, Siemens, Česká
marketingová společnost, Sdruţení obrany spotřebitelů České repuliky, Unilever, Beneficial
Finance, Povltavské mlékárny, Veletrhy Brno, Pierot, H1.cz, Seaquist-Löffler. Nově byla
navázána spolupráce s agenturami AC Nielsen, AISA, Confess, Factum Invenio, Palác Flora,
a firmou Pfanner a dataPartner. V souvislosti s výukou předmětů arts marketingu pak
s Národním muzeem a Národní knihovnou.
V rámci rozvíjení zahraničních aktivit se členové katedry účastnili mezinárodních
konferencí v Bratislavě, v Ţilině a v Banské Bystrici. Pokračovala spolupráce s Dr. Kai Frhr.
von Schilling z Universität Mannheim na přípravě a realizaci mimosemestrálních kurzů
v angličtině a v němčině (doc. Bártová). Dále pokračovala spolupráce s prof. B. Günterem z
University v Düsseldorfu. Nově byl vytvořen kontakt s prof. Henry Balfanzem, MBA, z
Bradley University v USA (příprava mimosemestrálního kurzu) a s Mag. Andrea Zehetnerem
a Mag. Christianem Stadlmannem z Upper Austria University of Applied Science Schoul of
Management ve Steyru v Rakousku. Doc. Boučková je členkou Société Francoise du
marketing.
Pokud jde o personální rozvoj katedry a kvalifikační růst, pak bylo v průběhu roku patrné úsilí
o zlepšení personální struktury katedry (pokračovalo další částečné omlazení kolektivu). Nově
se do výzkumné i pedagogické činnosti katedry zapojili odborní asistenti Ing. Procházková,
Ing. Černá a RNDr. Štědroň.
6.4 Katedra personalistiky
Katedra personalistiky v roce 2007 zabezpečila výuku svých předmětů pro bakalářský,
navazující magisterský a doktorský stupeň studia oboru Podniková ekonomika a management,
a to v prezenční a distanční formě studia na FPH. Svou vedlejší specializaci Personální
management otevřela pro obě formy studia a vedlejší specializaci Bezpečnost práce pro
prezenční studenty v akademickém roce 2007/2008. Na výuce vybraných témat z řízení
lidských zdrojů participovali odborníci z podnikové praxe a manaţeři multinacionálních
společností z ČR, Francie (předmět 3PA661) a USA (3PA412, 3PA661 a část 3PS661
zabezpečovaná katedrou personalistiky).
V pedagogické činnosti katedra akreditovala nové předměty vyučované v cizím jazyku, a to
3PA665 (rusky), 3PA666 (anglicky) a 3PA667 (anglicky) s cílem rozšířit nabídku svých
předmětů. V letním semestru 2006/2007 katedra hostila prof. Kevin P. Kearns z Pittsburg
University (US), který vyučoval předmět 3PA664. Jeho pobyt byl financován z prostředků
Fulbright Commission.
V publikační činnosti kolektiv autorů pracoviště pod vedením prof. Dvořákové vydal
učebnici Management lidských zdrojů (Praha: C.H.Beck), která je základní literaturou pro
oborově povinné předměty katedry i vedlejší specializace Personální management.
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Ve vědecké činnosti dva členové katedry a jeden člen KPSŘ řešili třetím rokem projekt
výzkumu a vývoje Vliv změn světa práce na kvalitu života, registrační číslo: 1J 039/05-DP1,
řešeného v rámci vládou schváleného tématického projektu TP-5 „Moderní společnost a její
proměny“ Národního programu výzkumu. Hlavním řešitelem je Výzkumný ústav bezpečnosti
práce, v.v.i., tým za VŠE v Praze vede prof. Dvořáková a období řešení je 2005-2008.
Výsledkem třetího roku projektu bylo uspořádání mezinárodní konference „Svět práce a
kvalita života“ ve dnech 13. - 14. 9. 2007 na půdě VŠE v Praze a dále řešení dvou
případových studií věnovaných BOZP v podnicích potravinářského průmyslu v ČR.
Prof. Koubek participoval v letním semestru 2006/2007 na řešení Cranfield Project in
European Human Resource Management, jehoţ cílem je monitorovat změny v politikách a
postupech řízení lidských zdrojů, hodnotit konvergenční a divergenční tendence v evropském
a globálním prostředí a zpracovávat materiály pro vzdělávaní specialistů na lidské zdroje.
6.5 Katedra logistiky
Katedra logistiky zajištovala výuku fakultně povinného předmětu Logistika v bakalářském
stupni. V navazujícím magisterském stupni systematicky inovuje výuku ve smyslu obsahové
kompatibility jejích předmětů zaměřených na logistiku a na mezinárodní přepravu a
zasílatelství či na dopravu s poţadavky zaměstnavatelů v České republice a v Evropské unii
jako celku, jeţ jsou vyjádřeny v certifikačních poţadavcích European Logistics Association
(ELA), International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA) a International
Road Transport Union (IRU). V tomto dlouhodobém strategickém směru podnikla další kroky
zavedením a obsahovým precizováním předmětů Logistika v elektronickém obchodu, Fleet
management a Nákup a zásobování, jeţ dokompletovávají její nabídku předmětů zahrnutých
ve vedlejší specializaci Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství a jsou určeny
především studentům v magisterském stupni. Tím byla studentům s uvedeným odborným
zaměřením poskytnuta komparativní výhoda komplexní přípravy k výkonu logistických
manaţerských funkcí v útvarech logistiky průmyslových, obchodních a dalších podniků,
resp.v podnicích poskytujících logistické sluţby, v dopravních a zasílatelských podnicích.
Zároven byla absolventům usnadněna eventuelní příprava k certifikaci v
certifikačních systémech výše uvedených evropských a světových profesních asociací. Krok
zásadního významu byl učiněn jiţ dříve oficiálním doporučením učebnice doc. Ing. Petra
Pernici, CSc. „Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století“ prezidiem České
logistické asociace pro přípravu k certifikaci v systému European Certification Board for
Logistics (ECBL) ELA.
Katedra spolupracovala na distanční formě navazujícího magisterského studia výukou
mezinárodní přepravy a zasílatelství. Podílela se na novém magisterském studijním programu
International Management výukou předmětů International Logistics a Global Supply Chain
Management v angličtině. V roce 2007 byla zahájena výuka předmětu Logistika v elitním
programu Honors Academia, Czech Top Students, v úzké spolupráci se společnostmi Škoda
Auto a.s. a DB Schenker.
Členové katedry přispěli zpracováním modulů Logistika – supply chain management a
Přeprava a zasílatelství do chystaného MBA studia na International School of Business and
Management. Pokračovalo zavedené doktorské studium logistického managementu a
školitelská činnost, u níţ byly vytvořeny předpoklady k rozšíření o dalšího školitele pro oblast

27

Výroční zpráva za rok 2007

Strana

28/32

orientovanou na mezinárodní přepravu a zasílatelství.
Katedra logistiky, věrna své tradici bohaté spolupráce s podniky průběţně udrţovala styky
s domácími i zahraničními podniky a vyţívala je ve prospěch studentů, zejména v rámci
vedlejší specializace. Z hlediska internacionalizace byla nejvýznamnější dlouhodobá
spolupráce se společností DHL Exel z Velké Británie. Do této společnosti byla opět umístěna
skupina studentů vedlejší specializace na půlroční odborné stáţe s tematickým provázáním na
diplomové práce. Stáţe byly hodnoceny jako velmi úspěšné, coţ se projevilo i v kvalitě
zpracovaných diplomových prací.
Vědecko-výzkumná činnost katedry byla vyplněna řešitelským podílem na mezinárodním
projektu „Modelling of Supply Chain Alignment“ ve spolupráci s univerzitami UNSW a
UoW, Austrálie (Ing. Marek Vinš) a na domácím poli řešitelským podílem naVýzkumném
záměru MŠMT 61384309925 „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich
adaptační procesy“, zaměřeným na logistiku – supply chain management, s dotazníkovým
šetřením k této problematice, uskutečněným v průběhu roku 2007, a s aktívní participací na
odborné konferenční a publikační součásti tohoto výzkumu (doc. Ing. Petr Pernica, CSc.).
V roce 2007 byl úspěšně ukončen grantový projekt IGA VŠE „Analýza vhodnosti struktur a
chování logistických řetězců v podmínkách přechodu k nové ekonomice“, jenţ ověřil
vyuţitelnost katedrou dříve pořízeného simulačního software Witness pro výzkum i výuku
s tímto zaměřením (Ing. Michal Mervart, Ing. Petr Jirsák, Bc. Alţběta Šubertová). Počínaje
rokem 2007 je řešen grantový projekt IGA VŠE „Analýza nových poţadavků na logistické
řetězce v podmínkách elektronického obchodu a moţnosti jejich zajištění“ (Ing. Michal
Novotný, Ing. Marek Vinš, Ing. Petr Jirsák). Zahájena byla spolupráce s Katedrou
mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů na grantovém projektu GA ČR
„Rizika v zahraničním obchodu“ (doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.).
Členové katedry byli posuzovateli grantových projektů GA ČR, GA SAV (VEGA), oponenty
výzkumných záměrů pro MD ČR, například 1F84C/096/520 „Dopravní systémy a zařízení
pro udrţitelnou a bezpečnou dopravu“, posuzovateli ţádostí vysokých škol o akreditace
studijních programů pro MŠMT ČR. Byli členy redakčních rad časopisů Logistika, Doprava a
silnice a Truck and Business.
Publikační činnost členů katedry zahrnula monografii „Osobní přeprava“ (autor Ing.
Lubomír Zelený, CSc., 352 s., vyd. ASPI, Wolters Kluwer), řadu článků v odborných
periodikách Acta Oeconomica Pragensia, Logistika, Dopravní noviny, Doprava a silnice,
Doprava a logistika (Slovensko), aţ po exkluzívní Doing Business in the Czech Republic,
vydávaný ve světových jazycích, příspěvky na mezinárodních konferencích, jako Global
Logistics Council, Svět práce a kvalita ţivota v globalizované ekonomice (včetně garantování
sekce a moderování bloků) a další.
Katedra logistiky je členem Supply-Chain Council (USA, se sídlem ve Washingtonu),
členem České logistické asociace (člen ELA, se sídlem v Bruselu), přidruţeným členem
Svazu spedice a logistiky České republiky (člen FIATA a CLECAT, se sídlem v Curychu).
Jednotliví pracovníci katedry jsou vedle toho členy International Purchasing and Supply
Education and Research Association (IPSERA) (člen International Federation for Purchasing
and Material Management, IFPM) (Ing. Marek Vinš), České společnosti pro dopravní právo
(ČSDP) (doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.) a udrţují kontakty s dalšími institucemi, např.
Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) (Ing. Marek Vinš).
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Tyto vztahy mají, společně se spoluprací s nadnárodními společnostmi v podnikové sféře,
resp. s výukou zahraničních studentů (CEMS) a s členstvím v CEMS Logistics Faculty Group
(Ing. Petr Jirsák, Ing. Marek Vinš), zásadní význam pro internacionalizaci aktivit katedry.
Personálně katedra posílila o jednoho pracovníka v kategorii asistentů a pro kvalifikační
rozvoj katedry má význam úspěšné habilitační řízení JUDr. Ing. Radka Nováka, CSc.
6.5 Katedra psychologie a sociologie řízení
V roce 2007 se katedra zaměřila na další rozšíření vědecko-výzkumné práce, mezinárodní
spolupráce a publikace, které odráţejí nejnovější trendy psychologie a sociologie řízení.
Vědecko-výzkumnou práci výrazně orientovala na řešení významné části Výzkumného
záměru pod názvem „Nové směry v oblasti utváření podnikové/organizační kultury podniků a
organizací“ s akcentem na flexibilitu. Výrazně rozvinula mezinárodní výzkumnou spolupráci
s univerzitami a FH v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, USA a Kanadě. Pokročilé
výsledky těchto vědecko-výzkumných aktivit byly prezentovány na seminářích a
mezinárodních konferencí v ČR, Rakousku, SRN, Kanadě a USA.
Katedra byla spoluorganizátorem několika mezinárodních konferencí, které se konaly
v Praze, stejně jako mezinárodní letní školy v Madridu „Psychology of Enterpreneurship
Research and Education“.Významnou měrou se společně s partnery z Itálie, Švýcarska a
Německa podílí na projektu 6.RP „Culture and Innovation Dynamics“.
Mezinárodní aktivity se projevily i aktivní účastí učitelů KPSŘ na 10 konferencích a
seminářích v zahraničí, pobytem tří doktorandů v USA a Kanadě, řadou přednášek pedagogů
katedry na zahraničních univerzitách v SRN (Universität Regensburg, FH Weiden-Amberg),
v Chorvatsku (Univerzita Zahřeb), Španělsku ( Univerzita Madrid), USA (Univerzsity of
Denver, University of Pittsburgh), hostováním profesorů ze SRN a USA ve výuce KPSŘ a
výukou zahraničních studentů na VŠE.
Publikační činnost v roce 2007 představovala kromě článků a odborných statí, celkem 2
kniţní publikace, vydané renomovaným nakladatelstvím v ČR. Knihy představují nové
zachycení tradičních témat v odborné literatuře, konkrétně se jedná o knihy:
„Psychologie a sociologie řízení“ a „Interkulturní komunikace v řízení a podnikání: českoněmecká“. První z nich představuje výrazné teoretické i empirické prohloubení a rozšíření
problematiky manaţerské psychologie a sociologie. Jedná se třetí a výrazně rozšířené vydání,
která vychází ze zcela přepracovaného konceptu a tedy i obsahové struktury. Publikace je
základní učebnicí, která je vyuţívaná na řadě českých univerzit, stejně jako v hospodářské
praxi. Druhá kniha je pak výraznou inovací úspěšné publikace věnované metodickým
přístupům a empirickým výsledkům k problematice interkulturního managementu. V tomto
případě pak vázané na problematiku česko-německé spolupráce.
Za pozornost stojí i nový učební text „Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických
dovedností“, který vznikl pro potřeby vzdělávání mladých pedagogů VŠE v Praze.
Popularizace oboru byla velmi zřetelná i v mnoha sdělovacích prostředcích v ČR a v SRN
(tisk,televize, rozhlas) a během velmi intenzivní spolupráce s podnikovou praxí.
Účast na vzdělávání a konferencích pořádaných firmami Škoda Auto a.s., Continental s.r.o.,
Veletrhy Brno a.s., Bosch Diesel s.r.o., Robert Bosch odbytová s.r.o. a mnoha dalšími byly
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vţdy velmi pozitivně hodnoceny a ve většině případů měly odezvu v jejich mateřských
firmách v zahraničí.
6.6 Katedra managementu
V průběhu roku 2007 katedra zabezpečila všechny plánované pedagogické úkoly určené
rozvrhem studia v obou formách výuky, tj. prezenční i distanční a na všech stupních studia bakalářském, magisterském i doktorském. V průběhu roku 2007 se katedra managementu
výrazně podílela na přípravě nového studijního oboru Arts management, jak pro bakalářské
studium, tak pro studium navazující magisterské. To se projevilo mj. v akreditaci několika
nových předmětů určených pro tento obor.
Ke konci roku 2007 katedra nabízela výuku 57 předmětů (mimo doktorské studium) z toho 11
v angličtině a jeden v ruštině. Katedra zabezpečuje mj. výuku šesti povinných předmětů na
bakalářském a navazujícím magisterském stupni oboru Podniková ekonomika a management,
deseti povinných předmětů v prvním ročníku oboru Arts management (v bakalářském a
navazujícím magisterském stupni) a tři vedlejší specializace – Management, Manaţer kvality
a Malé a střední podniky v trţním prostředí.
I v r. 2007 pokračovala katedra v nabídce četných mimosemestrálně vyučovaných předmětů
(celkem nabídla 8 mimosemestrálních kurzů), jimiţ jednak rozšiřuje moţnost absolvování
studijních povinností mimo standardní období semestru, jednak sleduje uspokojení zájmu o
předměty s častým převisem, téţ vypisuje předměty zabezpečované zahraničními lektory –
hostujícími profesory.
Ke standardním aktivitám členů katedry patří aktualizace předmětů – po ročních zkušenostech
s výukou předmětů v systému evropských kreditů (ECTS) došlo u řady z nich k úpravám,
které se týkaly jak jejich obsahu i rozsahu, další předměty byly aktualizovány v souvislosti
s vydáním nových publikací, téţ došlo k aktualizaci nových studijních opor pro distanční
studium.
Vědecko-výzkumná činnost má řadu podob. V r. 2007 probíhal výzkum v rámci
výzkumných projektů:
- GAČR - GA402/06/0103 „Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se
zahraničními manaţery“ - řešitel doc. Dědina
- GAČR - GA402/07/0563 „Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový
sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR“ – řešitel prof. Malý
- Výzkumný záměr MSM6138439905 "Nová teorie ekonomiky a managementu
organizací a jejich adaptační procesy" - prof. Fotr, prof. Truneček, prof. Vlček (řádní
členové) + Ing. Theodor (externí spolupracovník).
Výzkumné a odborné poznatky byly dále prezentovány v podobě publikací, článků
v odborných časopisech, příspěvcích a vystoupeních na konferencích, seminářích. Katedra
byla hlavním pořadatelem konference zaměřené na facility management a PPP, podílela se na
organizaci dvou kulatých stolů organizovaných ve spolupráci s časopisem Ekonom,
workshopu zaměřeného na inovaci výuky managementu a podnikání na vysokých školách.
V listopadu 2007 zorganizovala katedra první z konferencí na podporu exprortu, která byla
zaměřena na moţnostech exportu a podnikání v Indii. Tato akce za účasti indického
velvyslance se setkala se značným zájmem exprortérů z celé ČR.

30

Výroční zpráva za rok 2007

Strana

31/32

V r. 2007 členové katedry prezentovali celkem 203 publikačních titulů, mj.:
- bylo vydáno 5 knih, kde členové katedry byly hlavními autory:
o HUČKA, Miroslav, MALÝ, Milan, OKRUHLICA, František. Správa
společností. 1. vyd. Praha : Kenberg, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903962-0-3.
(Další autoři: ČVANČAROVÁ, Zuzana, JEŢEK, Tomáš).
o VLČEK, Radim. Management hodnotových inovací. 1.vyd. Praha :
Management Press, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7261-164-5.
o VYSKOČIL, Vlastimil Karel. Facility management. 1. vyd. Praha :
Professional Publishing, 2007. 262 s. ISBN 978-80-86946-34-4. (Další autoři:
ŠTRUP, Ondřej, PAVLÍK, Marek).
o DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy.
1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1.
o VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. přeprac. vyd. Praha :
Grada Publishing, 2007. 201 s. Manaţer. ISBN 978-80247-1782-1. (Další
autoři: PLÁŠKOVÁ, Alena, KOŘÁNOVÁ, Helena, HŮLOVÁ, Marie).
- 5 článků v recenzovaných časopisech
- 43 příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí.
Kniţní publikace kolektivu prof. Malého „Správa společností“ a recenzovaný článek
„Simulace Monte Carlo v analýze rizika investičních projektů“ kolektivu autorů (prof. Fotr,
Ing. Švecová a další) byly oceněny v soutěţi děkana o nejlepší publikaci roku 2007 ve své
kategorii.
Bezesporu pozitivně lze hodnotit i rostoucí mezinárodní aktivity katedry. Její členové se
zapojují do výuky v mezinárodních studijních programech, přednáší na zahraničních
partnerských školách, podílí se na činnosti mezinárodních odborných sdruţení, přednáší na
letních školách pro zahraniční studenty, vystupují na mezinárodních konferencích apod. Jako
příklad lze uvést účast Ing. Kačína na intenzivním vzdělávacím programu European
Entrepreneurship Colloquium on Participant-centered Learning pořádaném Harvard Business
School, účast prof. Malého na 4rd Workshop Corporate Governance - EIASM Brusel, účast
na mezinárodní konferenci 33rd EIBA International Business, Local Development and
Science-Technology Relationships v Itálii, aktivní účast na konferenci IASK International
Conference Global Management 2007 v Belgii, účast na konferencích v SRN a Holansku doc.
Dědiny, pobyt doc. Pichaniče jako hostujícího profesora na University of East Anglia.
Charakteristickým rysem činnosti katedry managementu je její úzké sepětí z praxí. Na jedné
straně jsou zváni na přednášky zejména v magisterských studijních programech přední
tuzemští, ale i zahraniční odborníci, jednak se členové katedry podílí na četných konzultacích
a poradenských projektech pro praxi. Jako příklad lze uvést realizaci zakázky MPSV týmem
katedry zaměřeným na manaţerské rozhodování (ve sloţení prof. Fotr, Ing. Kačín, Ing.
Švecová) s názvem „Analýza a vyhodnocení systému hodnocení a hodnotících kritérií
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - OP RLZ (2004-2006)“, jejíţ součástí bylo
navrţení kompletního systému hodnocení nového operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu na nadcházející programové
období.
Tradičně jsou členové katedry zpracovateli různých stanovisek, posudků či vyjádření pro
vládní a další instituce. Potěšující skutečností je, ţe některé posudky jsou vyţadovány i
zahraničními subjekty (např. pro 7. rámcový program). Sekce managementu kvality připravila
dva výukové programy pro Všeobecnou fakultní nemocnici, uskutečněné v rámci
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vzdělávacího programu (pro tuto nemocnici) podporovovaného ze Strukturálních fondů EU.
Členové katedry také pokračují ve zvyšování své kvalifikace, např. v loňském roce obdrţel
Ing. Kačín certifikát Project Management Institute či Ing. Švecová získala certifikát II. stupně
ve spolupráci s britskou ACCA.
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