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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 2008 je zpřístupněna na webových stránkách fakulty http://fph.vse.cz v
rubrice Úřední deska - výroční zprávy.
Fakulta podnikohospodářská v roce 2008 zabezpečovala všechny své klíčové činnosti, tj.
pedagogické úkoly, vědecko-výzkumnou činnosti, zahraniční styky, nicméně zaznamenala
následující významné události:
a) v akademickém roce 2008/9 zahájila výuku v prvním ročníku navazujícího
magisterského studia „International Management, ve kterém výuka probíhá plně
v anglickém jazyce,
b) v průběhu kalendářního roku 2008 se uskutečnila tři zasedání Vědecké rady fakulty, na
kterých mimo jiné byly úspěšně projednány tři habilitace a jedno profesorské řízení, tato
skutečnost se projevila ve zlepšení kvalifikační struktury fakulty o dva docenty a
jednoho profesora,
c) v průběhu r. 2008 zahájil faktickou činnost Institutu pro rozvoj podnikání i Mezinárodní
škola podnikání a managementu, její program MBA prošel koncem července úspěšně
akreditací u německé akreditační společnosti FIBAA,
d) pod záštitou rektora VŠE v Praze a děkana FPH proběhly na fakultě tři konference
realizované ve spolupráci s vládní agenturou Czechtrade zaměřené na podporu exportu,
e) fakulta připravila vlastní odbornou konferenci na téma „Svět v pohybu“, která se
uskutečnila v říjná 2008.
I v r. 2008 fakulta pokračovala v nastoleném kurzu společenských aktivit – 4. prosince 2008
se skutečnilo společenské setkání s hercem, reţiserem, scénáristou Z. Svěrákem, následující
den, 5. prosince se uskutečnila úspěšná módní přehlídka, kterou připravily studenty
navazujícího kombinovaného magisterského programu Arts Management.

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. 2008. 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
Ing. Hana Mikovcová, PhD. – proděkanka pro pedagogiku
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 – ved. katedry PE

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 – proděkanka
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Akademický senát Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
do dubna 2008

duben – říjen 08

od října 2008

pracoviště
katedra managementu

Ing. Marie
Hůlová,CSc.

Ing. Marie
Hůlová,CSc.

Ing. Marie
Hůlová,CSc.

Ing. Blanka
Habrmanová

Ing. Blanka
Habrmanová

Ing. Blanka
Habrmanová

katedra managementu

doc. Ing. Ludmila
Mládková, CSc.

doc. Ing. Ludmila
Mládková, CSc.

doc. Ing. Ludmila
Mládková, CSc.

katedra managementu

předsedkyně senátu

Ing. Alena Plášková, Ing. Alena Plášková, Ing. Alena Plášková,
katedra managementu
CSc.
CSc.
CSc.
PhDr. Petr Adámek,
CSc.

PhDr. Petr Adámek, PhDr. Petr Adámek,
katedra mikroekonomie
CSc.
CSc.

Ing. Jana Soukupová, Ing. Jana Soukupová, Ing. Jana Soukupová,
katedra mikroekonomie
CSc.
CSc.
CSc.
doc. Ing. Otakar
Němec, CSc.

doc. Ing. Otakar
Němec, CSc.

doc. Ing. Otakar
Němec, CSc.

katedra personalistiky

Ing. Jan Heřman, CSc

Ing. Jan Heřman,
CSc

Ing. Jan Heřman,
CSc

katedra pod. ekonom.

Ing. Eva Kašparová.

Ing. Eva Kašparová. Ing. Eva Kašparová. katedra psych. a soc.

Ing. Tomáš Hřebík

Ing. Tomáš Hřebík

Ing. Tomáš Hřebík

student FPH

Adam Bardůn

Jakub Šanda

Jakub Šanda

student FPH

Martin Krajhanzl

Václav Smrčka

Daniel Spálenka

student FPH

Martin Morovics

Ondřej Kašpárek

Ondřej Kašpárek

student FPH

Václav Smrčka

Karel Koliš

Karel Koliš

student FPH

Dagmar Dušková

Martin Morovics

Martin Morovics

student FPH

Kateřina Kubalíková Dagmar Dušková

Dagmar Dušková

studentka FPH

Ing. Lucie
Václavková

Ing. Lucie
Václavková

studentka FPH

Ing. Lucie
Václavková
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Kolegium děkana FPH
1

Veber Jaromír - děkan

2

Nový Ivan – proděkan pro vědu

3

Hana Mikovcová – proděkanka pro pedagogiku/

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

Zuzana Dvořáková – vedoucí katedry personalistiky

12

Marie Hůlová – přesedkyně senátu FPH

13

Bc. Michal Krippel – tajemník pro studentské záležitosti

3. Studijní a pedagogická činnost
3.1 Studijní programy a obory
V r. 2008, stejně jako v předchozích cca patnácti letech Fakulta podnikohospodářská nabízela
studijní obor Podniková ekonomika a management v rámci studijního programu Ekonomika a
management. Druhým rokem byl nabízen studijní obor Arts Management. Kromě toho byl
nově otevřen obor International Management, který byl akreditován na
sklonku předcházejícího kalendářního roku.
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 bakalář –
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 bylo 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
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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. 2008 více jak
desítku vedlejších specializací, např.:
-

ekonomika průmyslového podniku,
finanční manaţer,
poradce – auditor
ekonomika sportu,
ekonomika neziskových organizací
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.
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 formou blokové
výuky po celý pátek a sobotu. Veškeré předměty oboru Arts management jsou na obou
stupních studia povinné.
Poprvé v roce 2008 byl otevřen studijní obor International Management (IG), který je určen
pro talentované absolventy bakalářského studijního programu s výbornou znalostí anglického
jazyka, dobrou znalostí dalšího cizího jazyka a se zájmem o mezinárodní podnikatelské
prostředí.
Východiskem studijního oboru International Management je mezinárodní program CEMS
MIM (Master in International Management). Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru
studijního oboru se na výuce povinných i volitelných předmětů podílejí i učitelé Fakulty
financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů a Fakulty informatiky a statistiky. V
programu rovněţ přednášejí zahraniční hostující profesoři. Nedílnou součástí studia je
semestrální pobyt na zahraniční partnerské CEMS univerzitě.
Splněním všech podmínek studijního programu International management a po absolvování
10-týdenní praxe získává student navíc, kromě titulu “Ing.” - inţenýr, i mezinárodně
uznávaný certifikát CEMS MIM, Master in International Management.
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3.2 Výsledky přijímacího řízení
Na Fakultě podnikohospodářské se v roce 2008 konala následující přijímací řízení:
-

na bakalářské studium ve dnech 4., 5., 6. 6. 2008,
na navazující magisterské studium ve dnech 15. 1. a 19. 8. 2008,
na doktorské studium ve dnech 27. 6. a 19. 9. 2008.

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 2008 – výsledky
OBOR PE
počet

OBOR AM

podíl

počet

podíl

Uspěli a přijati

1100

28,56%

133

15,93%

Uspěli a nepřijati

1072

27,84%

235

28,14%

Neuspěli

896

23,27%

343

41,08%

Nedostavili se

778

20,20%

36

4,31%

3851

100%

835

100%

Celkem

Tab. 4.2.2 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na FPH v roce 2008
OBOR PE
počet
Uspěli a přijati

OBOR AM

podíl

počet

OBOR IG

podíl

počet

*

podíl

115

16,67%

29

25,44%

30

27,27%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Neuspěli

229

33,19%

43

37,72%

80

72,73%

Nedostavili se

346

50,14%

42

36,84%

0

0,00%

Celkem

690 100,00%

Uspěli a nepřijati

114 100,00%

110 100,00%

*

Přijímací řízení do programu IG je tříkolové, podrobnosti o jeho struktuře viz
http://cemsmim.vse.cz/?page_id=8

Následující tabulka dokumentuje vývoj zájmu uchazečů o studium na FPH v letech 20002008.
Tab. 4.2.3 Počet přihlášek podle studijního oboru FPH v letech 2000–2008
2000

Bakalářské

obor PE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2 178 2 300

2 434

3 000

2 916

3 987

4 482

4 246

3851
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studium

obor AM

x

x

x

x

x

x

x

233

835

Navazující
magisterské
studium

obor PE

666

622

736

741

718

922

854

655

690

obor AM

x

x

x

x

x

x

x

49

114

0bor IG

x

x

x

x

x

x

x

x

110

Průměrný počet bodů získaných při přijímací zkoušce na bakalářský stupeň studia u studentů
přihlášených činil 132 bodů, u studentů přijatých činil 172 bodů. Hranice pro přijetí se
dlouhodobě pohybuje okolo 150 bodů.
3.3 Studenti fakulty
K 31. 10. 2008 studovalo na Fakultě podnikohospodářské celkem 3 829 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 55 % studentů z celkového počtu,
na magisterském studiu cca 0,5 %, na navazujícím magisterském studiu přibliţně 40 % a na
doktorském téměř 4 %. Přesné počty dokumentuje následující tabulka.
Tab. 4.3.1 Studenti ve studijním programu Ekonomika a management k 31. 10. 2008
celkem

Bakalářské studium

*

v tom P

*

v tom D/K

podíl

obor PE

1905

1905

0

49,75%

obor AM

201

201

0

5,25%

obor PE

1491

1133

358

38,94%

obor AM

44

0

44

1,15%

obor IG

29

29

0

0,76%

Magisterské 5leté studium

obor PE

16

16

0

0,42%

Doktorské studium

obor PE

143

29

114

3,73%

3829

3313

516

100,00%

Navazující magisterské
studium

Celkem
*

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

3.4 Zahraniční studenti
V roce 2008 studovalo na VŠE v bakalářských a magisterských programech celkem 2 747
cizinců. V roce 2007 jich bylo 2 541 a o rok dříve 2 311. Nejvíce je občanů Slovenské republiky, dále pak Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Vietnamu. V následující tabulce jsou uvedeny
počty a struktura zahraničních studentů Fakulty podnikohospodářské.
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Tab. 4.3.2 Studenti cizího státního občanství studijním programu Ekonomika a
management k 2. 11. 2008
Typ a forma studia

Studijní program
studijní obor

bakalářské magisterské
P

Ekonomika a management

K

P

K

navazující
magisterské
P

K/D

doktorské
P

celkem

K/D

485

–

–

– 186

50

5

17

743

Arts Management

9

–

–

–

–

7

–

–

16

International Management

–

–

–

–

4

–

–

–

4

Podniková ekonomika a
management

476

–

–

– 182

43

5

17

723

Fakulta podnikohospodářská

485

–

–

– 186

50

5

17

743

Forma studia: - P – prezenční, K – kombinovaná, D – distanční

3.4. Absolventi Fakulty podnikohospodářské
V roce 2008 na VŠE, Fakultě podnikohospodářské úspěšně zakončilo studium celkem 947
studentů, jejich struktura je znázorněna v tabulce 4.4.1.
Tab. 4.4.1 Absolventi FPH v roce 2008
Absolventi

Bc. Ing. Ph.D.

Program ekonomika a
management

535

402

10

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.
2008
Průměrná doba studia v
semestrech
Bakalářské studium

6,6

Navazující magisterské studium

5,3

Magisterské 5-leté studium

12,7

Průměrná délka studia v bakalářském i navazujícím magisterském studiu v posledních dvou
akademických letech jiţ stagnovala (na rozdíl od předcházejících období, kdy došlo
k výraznému zkrácení), ve srovnání s průměrnou dobou studia na celé VŠE je u bakalářského
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programu o 0,3 semestru kratší, u navazujícího magisterského programu naopak o 0,1
semestru delší a u doktorského programu o téměř celý (konkrétně 0,9) semestr delší.
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 2008 platilo, ţe svého zaměstnavatele jiţ při promocích znalo 82,1 % absolventů
Fakulty podnikohospodářské, přičemţ přibliţně u 65 % z nich se jednalo o stejnou firmu, u
níţ byli zaměstnáni při studiu.
Z těch, kteří svého zaměstnavatele ještě neznali, jich 1,3 % z celkového počtu absolventů chce
pokračovat ve studiu, zhruba 6,6 % zaměstnání nehledalo z jiných důvodů a 10 % zaměstnání
hledalo dosud neúspěšně. Faktická nezaměstnanost absolventů fakulty je mizivá.
3.6 Studijní neúspěšnost
Celková roční neúspěšnost na VŠE se pohybuje pod 10 % a liší se podle typu studia.
Nejvyšší je u bakalářského studia a také studenti kombinované a distanční formy jsou méně
úspěšní neţ studenti presenčního studia. Podrobné údaje za akademický rok pro Fakultu
podnikohospodářskou znázorňuje následující tabulka.
Tab. 4.4.3 Neúspěšnost studentů FPH
Typ a forma studia
Studijní program

Kód
studijního
programu

bakalářské magisterské
P

Ekonomika a management
Celkem na VŠE

K

P

K

navazující
magisterské
P

K/D

doktorské
P

celkem

K/D

6208

267

56

–

–

39

72

5

21

460

×

1 422

56

23

–

144

72

24

90

1 831

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

3.7 Inovace studijních předmětů
V roce 2008 probíhala výuka na fakultě podle systému evropských kreditů (ECTS).
Inovaci vyučovaných předmětů provádějí katedry, za jednotlivé předměty odpovídají jejich
garanti. Akreditační materiály v češtině i v angličtině jsou pro všechny předměty VŠE v Praze
veřejně dostupné v ISIS ve veřejném katalogu předmětů.
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.
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Během roku 2008 proběhla kompletní reakreditace všech předmětů a vedlejších specializací
všech kateder FPH, nyní je aktivních 306 předmětů (oproti minulému období se počet zvýšil o
předměty oborů AM a IG a o nové předměty pro obor PE).
3.8 Ediční činnost fakulty
Fakulta podnikohospodářská vydala v roce 2008 17 monografií, z toho 3 v Nakladatelství
Oeconomica VŠE, dále pak 4 učebnice – monografie, z toho 1 v Nakladatelství Oeconomica a
10 skript včetně CD s ISBN, z toho 6 v Nakladatelství Oeconomica.
3.9 Péče o studenty
Pro uchazeče o studium na Fakultě podnikohospodářské se konal dne 22. ledna 2008 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 okruhy 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. V rámci zápisu byli informováni o
kreditním systému, registracích a zápisech a dalších skutečnostech ze studentského ţivota.
Studenti v 1. semestru bakalářského studia byli rozděleni do tzv. kruhů, pro které je
optimalizován rozvrh a především je zajištěna priorita před sluţebně staršími studenty.
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 a doktorské studium
4.1 Zaměření vědy a výzkumu na fakultě
V roce 2008 byla vědeckovýzkumná práce Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
tematicky 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
personalistiky, logistiky a řízení procesů. Všechna tato vědecká zkoumání byla prováděna v
podmínkách rozhodujících a determinujících vlivů rostoucí globalizace a mezinárodní
integrace.
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Konkrétní podobu vědecké a výzkumné práce na fakultě v roce 2008 vtiskla 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 od samého počátku se 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,
ţe svojí šíří témat pokrývá všechny rozhodující odborné aspekty, jeţ jsou předmětem
výchovně vzdělávací a výzkumné činnosti prakticky všech pracovišť Fakulty
podnikohospodářské VŠE v Praze.
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Dne 17.10.2008 se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Nová teorie ekonomiky a
managementu organizací - Svět v pohybu.
4.2 Organizační, personální a materiální stránka
Vědeckovýzkumná činnost byla v roce 2008 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 2008 byly na FPH VŠE v Praze řešeny kromě výzkumného záměru následující externí
granty (GAČR) a interní granty (IGA).
TAB. 1 VÝZKUMNÉ GRANTY
Externí výzkumné granty na FPH
MŠMT
MPSV
GAČR
GAČR
GAČR
IGA VŠE
IGA VŠE

IGA VŠE
IGA VŠE
IGA VŠE
6.RP

Nová teorie ekonomiky a managementu
organizací a jejich adaptační procesy

Prof. Ing.
Eva Kislingerová, CSc.
Vliv světa práce na kvalitu života
Prof. Ing.
Zuzana Dvořáková, CSc.
Generátory tvorby hodnoty
Doc. Ing.
Inka Neumaierová, CSc.
Marketingový výzkum body image
Doc. Ing.
Jan Koudelka, CSc.
Nová teorie správy (Corporate Governance pro
Prof. Ing.
neziskový sektor)
Milan Malý, CSc.
Analýza kurzu a modely rovnovážného reálného Ing. Vít Pošta, Ph.D.
měnového kurzu
Analýza nových požadavků na logistické řetězce Ing. Michal Novotný
v podmínkách elektronického obchodu a
možnosti jejich zajištění
Skutečné bariéry inovací
Ing. Michal Theodor
Vliv cen vybraných komodit na hospodaření Ing. Tomáš Horník
ekonomických subjektů
Výklady pojmu kompetence a žádoucí Mgr. Tomáš Jindřich
kompetenční profily absolventů VŠ
Central and Innovation Dynamics-Explaining the Prof. Ing.
uneven evolotion of human knowledge CID
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Ivan Nový, CSc.
4 Doktorské studium
V roce 2008 studovalo na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze v průměru 140
doktorandů, z toho 14 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 2008
Přijatí studenti do doktorandského studijního programu na FPH
Specializace

Prezenční
forma

Kombinovaná
forma

Vládní
stipendisté

Celkem

Podniková
ekonomika

3

15

0

18

Management

3

12

0

15

Marketing

0

4

0

4

Celkem

6

31

1

37

Přehled počtu doktorandů, kteří v roce 2008 úspěšně obhájili doktorské disertační práce
ukazuje následující tabulka:
TAB. 3 DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE OBHÁJENÉ NA FPH V ROCE 2008
Doktorské obhajoby na FPH
Specializace

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Celkem

Podniková
ekonomika

0

5

5

Management

0

5

5

Marketing

0

0

0

Celkem

0

10

10

Jmenný seznam absolventů doktorského studia
Autor

Specializace

Název

Školitel

Ing. Tomáš Novák
24.4.2008

Podniková
ekonomika

Cena dobrovolné
práce

Doc. Ing. Jiří
Novotný, CSc.

Ing. Zuzana Maňasová
24.4.2008

Podniková
ekonomika

Úpadky podniků v ČR a
možnosti jejich včasné

Doc.Dr.
Helmut Lang
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predikce
Ing. Miroslav Křížek
14.5.2008

Management Podnikatelský
inkubátor

Doc. Ing. Jitka
Srpová,CSc.

Ing. Vilém Kunz
14.5.2008

Management Společenská odpovědnost
firema její uplatňování
v České republice

Doc. Ing. Jitka
Srpová,CSc.

Ing. Tomáš Kafka,B.B.A
2.7.2008

Podniková
ekonomika

Analýza vzájemných vztahů Prof. Ing. Jiří
mezi interním auditem a
Dvořáček, CSc.
risk managementem
organizace z pohledu IA

Ing. Marek Vochozka,MBA
2.7.2008

Podniková
ekonomika

Měření efektivnosti
řízení hygienických stanic

PhDr. Alois Surynek
24.9.2008

Management Organizační kultura a
samostatnost a
odpovědnost pracovníka

Prof. Ing. Ivan
Nový, CSc.

PhDr. Eva Kašparová
24.9.2008

Management Analýza možností
a konkrétních forem
vzdělávání prostřednictvím
ICT- online

Doc.PhDr.
Eva Bedrnová,
CSc.

Ing. Michal Mervart
24.9..2008

Management City logistika
a simulace v city logistice

Doc. Ing. Petr
Pernica, CSc.

Ing. Marcel Matějka
11.12.2008

Podniková
ekonomika

Prof. Ing.
Miloslav
Synek,CSc.

Restrukturalizace
podniku podle ROI

Doc.Ing.Jaruše
Krauseová,CSc.

V průběhu roku 2008 se ke všem obhájeným doktorským pracím uskutečnila odborná
kolokvia.

Publikační činnost
Publikační činnost učitelů a prezenčních doktorandů fakulty, vyjádřená počty záznamů podle
jednotlivých kateder, je uvedena v následující tabulce.
TAB. 5 PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost na FPH
Katedra
Katedra podnikové ekonomiky

Počet záznamů
139
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Katedra managementu

149

Katedra personalistiky

33

Katedra psychologie a sociologie řízení

33

Katedra marketingu

39

Katedra logistiky

32

Katedra mikroekonomie

72

Celkem

497

Je reálný předpoklad, ţe z celkového počtu záznamů bude v RIVu zařazeno více neţ 80 %
publikací.

5 Zahraniční aktivity fakulty
Zahraniční vztahy se úzce dotýkají většiny aktivit fakulty a významně ovlivňují jejich kvalitu.
Vedení fakulty vědomo si této skutečnosti, pokračovalo v úsilí zaměřeném na podporu
mezinárodních kontaktů.
Formální a svým způsobem i transparentní rámec pro podporu mezinárodních vztahů
bezpochyby znamenalo přijetí směrnice děkana SD F3 – 01/08 Podpora zahraničních vztahů.
Směrnice specifikuje jak obecné zásady podpory a pravidla pro tvorbu fondu podpory
zahraničních vztahů, tak konkrétní podporované zahraniční aktivity:
- podpora harmonizace pedagogické činnosti s předními zahraničními VŠ-pracovišti,
- podpora zahraničních vědecko-výzkumných aktivit,
- podpora studentských mezinárodních aktivit,
- podpora prestiţní zahraniční publikační činnosti,
- podpora nových kontaktů se zahraničními partnery.
5.1 Oblast pedagogiky
V akademickém roce 2008/9 byla zahájena výuka prvního ročníku navazujícího
magisterského studijního oboru International Management, která probíhá plně v anglickém
jazyce. Východiskem studijního oboru je mezinárodní program CEMS MIM (Master´s
Degree in International Management). Pro absolvování tohoto studia je nezbytná mobilita
studentů a jejich studijní stáţe na partnerských školách zapojených do programu CEMS MIT.
I ve standardních studijních oborech fakulty bylo dále prosazováno doporučení Vědecké rady
fakulty, spočívající v rozšiřování výuky předmětů v anglickém jazyce. Jednak došlo
k akreditaci nových předmětů vyučovaných pracovníky fakulty v angličtině, jednak
pokračovala pozitivní tendence ve výuce realizované hostujícími profesory, např.:
- prof. Dr. Wladimir Andreff (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francie) – výuka
předmětu Globalizace ekonomiky sportu,
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doc. Dr. Helmut Lang (Staatlichen Berufsoberschule Nűrnberg fűr Wirtschaft und
Technik, Německo) – výuka předmětu Analýza nákladů a výkonů,
Irena Descubes, MA (ESC Rennes School of Busines, Francie) – výuka předmětu
Ekonomika a řízení neziskových organizací,
dr. Jarmo Lehtinenem z Finska (autor nové publikace o CRM, vydané v překladu ve
vydavatelství Grada) – předmět Řízení vztahů se zákazníky,
dr. Michael Teubert (Vice-prezident fy Hirschmann Automation and Kontrol, Německo)
– předmět Mezinárodní management lidských zdrojů
Henry Bruce Balfanz, MBA (Bradley University, USA – předmět Vývoj reklamy v USA,
prof. Roy McLarty (Velká Británie) – předmět Mezinárodní management a další.

Rostoucí trend měly i pedagogické aktivity učitelů fakulty v zahraničí, při výuce na
partnerských zahraničních školách: doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. v rámci CEMS MIM
Entrepreneurial Finance Interfaculty Group přednášel na blokovém semináři Entrepreneurial
Finance na Università Commerciale Luigi Bocconi v italském Miláně. Ing. Patrik Sieber,
Ph.D. a Ing. Martina Sieber přednášeli v Ruské federaci na krasnojarském SIBGAU na téma
Project Evaluation in Transports Sector a Shadow Prices in Transports. Ing. Luboš Smrčka,
CSc. měl přednášky na University of Oxford s názvy Family Indebtedness in the Czech
Republic and New EU Member Countries a The Rescue Principle in Czech Bankruptcy Law
as It Exists Now and in the Future. Vybraní pedagogové z katedry psychologie a sociologie
řízení přednášeli na zahraničních univerzitách v Rakousku (FH Steyr) v Chorvatsku
(Univerzita Záhřeb), Španělsku (Univerzita Madrid), pobyt doc. Pichaniče jako hostujícího
profesora na University of East Anglia.
Katedra psychologie a sociologie řízení zorganizovala téţ dva odborné workshopy
zahraničních spolupracovnic (USA, Kanada) pro akademické pracovníky VŠE.
5.2

Oblast výzkumu a vědy

Pracovníci fakulty pokračovali v dlouholeté mezinárodní vědecké spolupráci s vybranými
zahraničními universitami a vědeckými pracovišti, jsou téţ 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.
V květnu 2008 uskutečnili řešitelé výzkumného záměru Nová teorie ekonomiky a
managementu organizací a jejich adaptační procesy pracovní cestu do Velké Británie.
Řešitelé se vydali získat informace o nejnovějších moţnostech vyuţívání případových studií
ve výzkumu a ve výuce a absolvovat příslušný trénink na předním pracovišti působícím na
Cranfield University.
Dále sedm členů výzkumného záměru a grantového projektu Faktory úspěchu neziskových
organizací s důrazem na dobrovolnictví realizovalo pracovní cestu na Wirtschaftsuniversität
Wien do NPO Institutu. NPO Institut je organizační částí Wirtschaftsuniversität Wien a
organizačně zastřešuje výzkumnou a pedagogickou práci zaměřenou na oblast neziskových
činností.
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Vybraní pracovníci katedry psychologie a sociologie byli zapojeni do 6. Rámcového projektu
„Culture and Innovation Dynamics“, který je řešen společně s partnery z Itálie, Švýcarska a
Německa. Katedra byla spoluorganizátorem mezinárodní letní školy v Madridu „Psychology
of Enterpreneurship Research and Education.“
Pracovníci katedry managementu pokračovali v navázané spolupráci se sesterskou školou
Hochschule Liechtenstein, několik pracovníků katedry (Ing. Švecová, Ing. Kačín a Ing.
Říčka) se účastnilo týdenní mobility Staff Training v rámci programu Erasmus.
V případě účasti v zahraničí na mezinárodních konferencích byla jednoznačně dávána
přednost účasti, pokud byla doprovázena vlastním vystoupením či příspěvkem zúčastněného,
tak tomu bylo v případě účasti prof. Malého na konferenci EIASM Brusel, účasti doc.
Mládkové na konferencí Vilnius Gemidas Technical University či účast prof. Dvořákové, doc.
Němce a Ing. Surynka na konferenci Pampala (v Ugandě), ve Vilniusu (Litva), Ing. Šenkýře a
Hubínkové na konferenci v Záhřebu apod.
5.3 Ostatní aktivity
V únoru 2008 se uskutečnila zahraniční cesta zástupců vedení fakulty na Státní
aerokosmickou universitu v Krasnojarsku, zde byla podepsána dohoda o spolupráci, jejímţ
rámci byla jiţ v červnu uskutečněna výměna tří studentů a přednáškový pobyt (viz výše).
Řada učitelů je členy mezinárodních organizací a institucí či jsou členy redakčních rad
odborných časopisů: např. prof. Dvořáková - Journal of Business Economics and
Management (indexovaný časopis) a Business: Theory and Practice, prof. Ing. Milan Malý Journal for East European Management Studies, prof. Ing. Ivan Nový - Journal for East
European Management Studies.
Jiţ se stalo tradicí, ţe studentské týmy pod vedením Ing. Hrůzové jsou úspěšné při
mezinárodních soutěţích v řešení případových studií. I v roce 2008 jeden tým zvítězil v
Národní soutěţi v řešení případových studií pořádanou společností KPMG a v Mezinárodní
soutěţi této společnosti, která se konala v Budapešti, obdrţel 2. místo.

6 Informatizace na fakultě
V polovině roku 2008 bylo zřízeno na Fakultě podnikohospodářské Středisko informatiky a
zřízena funkce tajemnice pro informatizaci fakulty, do které byla jmenována Ing. Švecová.
Asistentem pro informatizaci se stal student navazujícího magisterského studia Karel Koliš,
který ve spolupráci s dalšími pěti studenty realizuje zejména tyto aktivity střediska:
- správu webových stránek fakulty,
- zabezpečení provozu počítačové učebny RB 437,
- zabezpečení funkčnosti kopírovacích místností fakulty a techniky v zasedacích
místnostech fakulty,
- evidenci hardwaru na fakultě,
- instalace nových počítačů,
- pomoc zaměstnancům a externistům fakulty v oblasti výpočetní techniky aj.
V letních měsících byla kompletně přeinstalována počítačové učebna RB 437, neboť většina
počítačů v té době měla softwarové chyby, vzhledem ke speciálním dodatečným instalacím
některých softwarů, které má fakulta zakoupeny. Od zimního semestru byla učebna

Výroční zpráva o činnosti
Fakulty podnikohospodářské za
r. 2008

Strana
19/ 33

zpřístupněna studentům s tím, ţe v této době je některý z členů střediska informatiky přítomen
na učebně jako dozor a konzultant problémů studentů.
Celý podzim roku 2008 byl spojen zejména s přeinstalací počítačů na MS Office 2007 a s tím
provázejícími nemalými technickými problémy s hardwarem na fakultě. Navíc v tomto
období VŠE přešla na nový antivirový program s vyššími poţadavky na operační paměť. To
vedlo k výraznému zpomalení většiny počítačů na fakultě. Na základě uvedených problémů
byl proveden centrální hardwarový audit a navrţen systém obnovy počítačů na fakultě.
V kancelářích učitelů v Rajské budově je přes 140 počítačů, další jsou v počítačové učebně a
na Jiţním Městě. Byl stanoven plán obnovy v podobě nákupu cca 70 nových počítačů a u cca
40 stávajících počítačů k nákupu operačních pamětí. Realizace výměn proběhla na počátku
roku 2009. Fakulta také nakoupila dva notebooky.
Přechod na nové prostředí MS Office 2007 by spojen s nabídkou 8 typů školení pro
zaměstnance fakulty, a to konkrétně aplikací MS Word (3 typy školení), MS Excel (3 typy
školení) a MS PowerPoint (2 typy školení). Celkem se školení zúčastnilo 57 zaměstnanců.
Většina z nich absolvovala více modulů.
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Část B – Aktivity kateder
Katedra podnikové ekonomiky
Katedra podnikové ekonomiky zabezpečuje pedagogickou činnost jak v prezenční, distanční,
tak i v kombinované formě studia. Současně zajišťuje všechny tři základní stupně studia –
bakalářský, magisterský a doktorský. Katedru tvoří dlouhodobě stabilní pedagogický sbor ve
sloţení: 4 profesoři, 9 docentů, 7 odborných asistentů, 5 asistentů, 3 hostující profesoři a 2
externí učitele. Na katedře podnikové ekonomiky se mohli studenti zapisovat do čtyř různých
vedlejších specializací: Finanční manažer, Ekonomika sportu, Ekonomika průmyslového
podniku a Poradce – auditor. V roce 2008 sloţilo státní zkoušku z vedlejší specializace
Finanční manažer celkem 145 studentů, z vedlejší specializace Ekonomika průmyslového
podniku 22 studentů, z vedlejší specializace Ekonomika sportu 33 studentů a z vedlejší
specializace Poradce-Auditor 78 studentů. Obhájeno bylo 5 doktorských disertací, 137
diplomových prací a 207 prací bakalářských. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. se stal
akademickým ředitelem magisterského programu International Management/CEMS a získal
cenu CEMS Course of the Year 2008 za nejlépe hodnocený kurz. Pro akademický rok
2009/10 byla kolektivem katedry připravena nová nabídka vedlejších specializací, a to
Ekonomika nestátních neziskových organizací a Podniky a intervence – socioekonomické
hodnocení. Obsah i forma řady předmětů byly v rámci neakreditačního procesu inovovány.
Navýšena byla nabídka předmětů pro bakalářský stupeň studia (Osobní a rodinné finance,
Zakladatelský finanční projekt apod.). Nově byli přijati 3 interní doktorandi. Do prezenční
formy doktorského studia v roce 2008 bylo na katedře zapojeno celkem 11 doktorandů.
V souladu s tradicí katedry byla i v roce 2008 věnována pozornost publikační činnosti, se
kterou souvisí i příprava a aktualizace učebních pomůcek. V nakladatelství C. H. Beck vyšla
publikace Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací (Kislingerová, E. a kol.)
shrnující průběţné poznatky z řešení výzkumného záměru. Dále pak nakladatelství
Professional Publishing publikovalo Rodinný rozpočet a společnost spotřeby - staronový
pohled na osobní finance a bohatství (Smrčka, L.) a nakladatelství Grada Ekonomické a
finanční řízení pro neekonomy (Scholleová, H.). Prvně jmenovaná publikace získala za rok
2008 první místo v soutěţi děkana Fakulty podnikohospodářské v kategorii kniha, učebnice,
monografie. Druhá ze jmenovaných publikací získala ve stejné kategorii druhé místo. Členové
katedry rovněţ významnou měrou publikovali odborné články a stati, jakoţ i příspěvky ve
sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí (137 celkem za rok 2008). V roce 2008
proběhla další pravidelná aktualizace a rozšíření e-learningových pomůcek pro výuku v
distanční formě studia. Ing. Josef Krause, Ph.D. získal cenu děkana fakulty o nejlepší
publikaci roku 2008 v kategorii příspěvek ve sborníku za příspěvek Význam inovací ve
strategii podniku. V soutěţi ESOP či soutěţi Ernst&Young byly oceněny dvě bakalářské
práce (pod vedením Ing. Josefa Krauseho, Ph.D. a Ing. Petra Boukala, Ph.D.) a dvě
diplomové práce (pod vedením prof. Ing. Kislingerové, CSc. a doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D.).
Z vědecko-výzkumné činnosti je největším projektem katedry výzkumný záměr MŠMT
Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy (MSM
6138439905) s dobou řešení 2005 – 2010, na kterém se podílí řešitelé z Fakulty
podnikohospodářské. V rámci výzkumného záměru bylo v roce 2008 uspořádáno 6
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workshopů, publikovaly se 2 working papery (s ISBN). V březnu 2008 byl uspořádán seminář
k výsledkům 1. fáze dotazníkového šetření, které bylo za pomoci studentů realizováno v roce
2007. Semináře se zúčastnili zástupci z podniků, které se podílely na dotazníkovém šetření. K
semináři bylo vydáno CD (s ISBN). V říjnu 2008 byla v rámci výzkumného záměru
uspořádána mezinárodní vědecká konference Nová teorie ekonomiky a managementu
organizací - Svět v pohybu. Konference byla tématicky rozdělena do pěti sekcí a vystoupili na
ní zástupci z řad akademických pracovníků i odborníci z praxe. V rámci konference byl vydán
sborník abstraktů a CD (oboje s vlastním ISBN). V roce 2008 vyšla další čtyři čísla
vědeckého odborného recenzovaného časopisu Ekonomika a management jak v tištěné, tak v
elektronické podobě (ISSN 1802-8470 – print/ ISSN 1802-8934 – online –
http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/). Členové katedry v roce 2008 ukončili tři
projekty Grantové agentury České republiky: Faktory úspěchu neziskových organizací s
důrazem na dobrovolnictví (GAČR, 2006 – 2008), Podpora a rozvoj inovační schopnosti
průmyslových podniků (GAČR, 2006 – 2008) a Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty
(GAČR, 2006 – 2008). Nový grant od Grantové agentury ČR s dvouletou dobou řešení
a názvem Generátory tvorby hodnoty získala doc.Ing. Inka Neumaierová, CSc. K dalším
významným projektům, které katedra v roce 2008 řešila, patří Stínové ceny externalit
v dopravě (Ministerstvo dopravy, 2007 - 2010).
Pokud jde o kvalifikační rozvoj katedry, tak habilitační řízení úspěšně dokončily doc. RNDr.
Ing. Hana Scholleová, Ph.D. a doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Během druhé poloviny roku
2008 byl na zahraničním studijním pobytu doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. (Harvard Business
School a University of Denver).
Ke klíčovým mezinárodním aktivitám katedry patří pravidelná účast na mezinárodních
konferencích. Na katedře působí tři hostující profesoři: prof. Dr. Wladimir Andreff
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francie, zajišťuje výuku předmětu Globalizace
ekonomiky sportu), doc. Dr. Helmut Lang (Staatlichen Berufsoberschule Nűrnberg fűr
Wirtschaft und Technik, Německo, zajišťuje výuku předmětu Analýza nákladů a výkonů
paralelně v angličtině a němčině) a Irena Descubes, MA (ESC Rennes School of Busines,
Francie, vyučuje kurz Ekonomika a řízení neziskových organizací). 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. Ing. Jiří Hnilica,
Ph.D. v rámci CEMS MIM Entrepreneurial Finance Interfaculty Group přednášel na
blokovém semináři Entrepreneurial Finance na Università Commerciale Luigi Bocconi
v italském Miláně. Ing. Patrik Sieber, Ph.D. a Ing. Martina Sieber přednášeli v Ruské federaci
na krasnojarském SIBGAU na téma Project Evaluation in Transports Sector a Shadow Prices
in Transports. Ing. Luboš Smrčka, CSc. měl přednášky na University of Oxford s názvy
Family Indebtedness in the Czech Republic and New EU Member Countries a The Rescue
Principle in Czech Bankruptcy Law as It Exists Now and in the Future. Katedra je aktivně
zapojena do dvouletého magisterského programu kompletně vyučovaného v anglickém jazyce
International Management/CEMS MIM a to v několika směrech. Prvním je zapojení do výuky
v rámci povinných i volitelných předmětů, druhým směrem je vedení business projektů, které
představují významnou součást programu CEMS MIM. Katedra v roce 2008 zajišťovala
výuku následujících předmětů vyučovaných v cizím jazyce: Analýza nákladů a výkonů
(německy a anglicky), Analýza rizika a finanční modelování (anglicky), Ekonomika a řízení
neziskových organizací (anglicky), Globalizace ekonomiky sportu (anglicky, francouzsky),
Hodnocení a financování investičních projektů (anglicky), Manažerské finance – základy
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(anglicky). V květnu 2008 uskutečnili řešitelé výzkumného záměru Nová teorie ekonomiky a
managementu organizací a jejich adaptační procesy pracovní cestu do Velké Británie.
Řešitelé se vydali získat informace o nejnovějších moţnostech vyuţívání případových studií
ve výzkumu a ve výuce a absolvovat příslušný trénink na předním pracovišti „ecch“
působícím na Cranfield University. Dalšími cíli bylo seznámit se s formami a obsahem
soudobé výuky ekonomických předmětů ve Velké Británii a samozřejmě rozvinout odborné
kontakty. Dále sedm členů výzkumného záměru a grantového projektu Faktory úspěchu
neziskových organizací s důrazem na dobrovolnictví realizovalo pracovní cestu na
Wirtschaftsuniversität Wien do NPO Institutu. NPO Institut je organizační částí
Wirtschaftsuniversität Wien a organizačně zastřešuje výzkumnou a pedagogickou práci
zaměřenou na oblast neziskových činností. Účelem pracovního jednání bylo rozvinutí
výzkumné a pedagogické spolupráce mezi řešiteli výzkumných projektů z VŠE Praha a
týmem z Wirtschaftsuniversität Wien.
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.

Katedra managementu
Pedagogická činnost katedry. V průběhu roku 2008 katedra zabezpečila všechny plánované
pedagogické úkoly určené rozvrhem studia ve všech formách výuky, tj. prezenční,
kombinované i distanční a na všech stupních studia - bakalářském, magisterském i
doktorském. Vedle vlastních aktivit se katedry výrazně podílela na rozvoji studijního oboru
Arts management, jak pro bakalářské studium, tak pro studium navazující magisterské, a to
konkrétně přípravou třinácti nových předmětů, a to jak předmětů zaměřených na obecný
management, podnikání v oblasti arts, projektového řízení tak i předmětů zaměřených na
kulturu a umění.
Ke konci roku 2008 katedra nabízela výuku 72 předmětů (mimo doktorské studium) z toho 13
v angličtině a 1 v ruštině. Katedra zabezpečuje mimo jiné výuku šesti povinných předmětů na
bakalářském a navazujícím magisterském stupni oboru Podniková ekonomika a management,
devatenácti povinných předmětů v prvním a druhém 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.
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I v r. 2008 pokračovala katedra v nabídce četných mimosemestrálně vyučovaných předmětů
(celkem nabídla 15 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. Kurzy zahrnovaly oblast CRM (Řízení vztahů se zákazníky)
vyučovanou Jarmo Lehtinenem z Finska, autorem nové publikace Aktivní CRM – Řízení
vztahů se zákazníky, mezinárodní management lidských zdrojů (Dr. Michael Teubert),
mezinárodní management (opakovaně prof. Roy McLarty z Velké Británie, Jerome Dumetz
z Francie/Ruska, Václav Řehoř), projektový management (Helena Hrůzová se zástupci z
praxe a Daniel Spálenka), manaţerskou komunikaci v mezinárodním prostředí (novinářka
Alexandra Mostýn), oblast strategických aliancí (prof. Leo Vodáček) i několik kursů
podnikatelské etiky (Petr Čaník).
Vzhledem k tomu, ţe se fakulta v roce 2008 připravovala na novou akreditaci doktorského
studijního programu a reakreditaci bakalářského studijního programu oboru Podniková
ekonomika a management, tak v průběhu roku 2008 došlo k výraznějším úpravám a
reakreditacím všech předmětů katedry.
Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2008 byly členy katedry realizovány tyto klíčové projekty:


GAČR - GA402/07/0563 „Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový
sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR“ – hlavním řešitelem byl prof. Malý



Výzkumný záměr MSM6138439905 "Nová teorie ekonomiky a managementu organizací
a jejich adaptační procesy" – řádnými členy byly prof. Fotr, prof. Truneček, prof. Vlček,
Ing. Theodor a Ing. Vyskočil a Ing. Švecová (externí spolupracovník).



Výzkumný úkol IGA VŠE 9/08 „Skutečné bariéry inovací“ – řešitel Ing. Theodor.

Výzkumné a odborné poznatky byly dále prezentovány v podobě publikací, článků
v odborných časopisech, příspěvcích a vystoupeních na konferencích, seminářích. Katedra
byla hlavním pořadatelem odborného semináře s mezinárodní účastí pod názvem
„Management hodnotových inovací“, pravidelné konference zaměřené na Facility
management a PPP pod názvem „Vysoké školy na (euro) cestě k inovacím managementu“,
podílela se na organizaci dvou kulatých stolů organizovaných ve spolupráci s časopisem
Ekonom a participovala v menší míře na přípravě dalších konferencí.
V r. 2008 členové katedry prezentovali celkem 158 publikačních titulů, mj. bylo vydáno 7
knih, kde členové katedry byly hlavními autory a na 4 se podíleli významnou měrou, 10
článků v recenzovaných časopisech a 33 příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní
účastí. Mezi klíčové publikace roku 2008 lze zařadit:


MLÁDKOVÁ, L.: Management znalostních pracovníků. 1.vyd. Praha : C.H.Beck, 2008.
129 s. ABC. ISBN 978-80-7400-013-3.



NĚMEC, P.: Indie jako výzva a jako partner. Praha : Oeconomica, 2008. 138 s. ISBN
978-80-245-1229-7.



NĚMEC, P.: Západní Čína a Vietnam. Praha : Oeconomica, 2008. 198 s. ISBN 978-80245-1365-2.



VEBER, J, PINCOVÁ, E.: Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1. vyd.
Praha: Professional Publishing, 2008. 149 s. ISBN 978-80-86946-46-7.
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VEBER, J, SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. aktual. a rozšíř. vyd.
Praha : Grada Publishing, 2008. 305 s. ISBN 978-80-247-2409-6.



VLČEK, R.: Management hodnotových inovací. 1. vyd. Praha : Management Press, 2008.
239 s. ISBN 978-80-7261-164-5.



VYSKOČIL, V. K. a kol. Facility Management – Případové studie. 1. vyd. Praha :
Professional Publishing, 2008. 77 s. ISBN 978-80-86946-70-2.

Příspěvek ve sborníku a vystoupení prof. Malého na mezinárodní konferenci pod názvem
Comparative Analysis of Board Structure in Not-for-Profit-Organizations byl oceněn
v soutěţi děkana o nejlepší publikaci roku 2008 ve své kategorii.
Zahraniční spolupráce a mezinárodní aktivity. Bezesporu pozitivně lze hodnotit i
pokračující 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 prof. Malého na konferenci EIASM Brusel, účast doc. Mládkové
na konferencí Vilnius Gemidas Technical University či výuku a účasti na konferencích v SR,
pobyt doc. Pichaniče jako hostujícího profesora na University of East Anglia či účast dalších
členů katedry na konferencích v SR. Pokračovala navázaná spolupráce se sesterskou školou
Hochschule Liechtenstein, několik pracovníků katedry (Ing. Švecová, Ing. Kačín a Ing.
Říčka) se účastnilo týdenní mobility Staff Training v rámci programu Erasmus.
Jiţ se stalo tradicí, ţe studentské týmy pod vedením Ing. Hrůzové jsou úspěšné při
mezinárodních soutěţích v řešení případových studií. I v roce 2008 jeden tým zvítězil v
Národní soutěţi v řešení případových studií pořádanou společností KPMG a v Mezinárodní
soutěţi této společnosti, která se konala v Budapešti, obdrţel 2. místo.
Rozvojové projekty. Významným úspěchem katedry bylo získání podpory Operačního
programu Praha Adaptabilita pro projekt „Certifikace a prohloubení znalostí studentů a
vyučujících VŠE v oblasti IT” (financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a
rozpočtu hl. města Prahy). V náročné konkurenci byl záměr hodnocen velmi vysoko.
Realizace byla zahájena od počátku ledna 2009 a podílí se na ní sekce Manaţerské
informatiky. Členy uzšího realizační týmu jsou Ing. Kačín, Ing. Lorenc, Ing. Švecová a Ing.
Vrbová.
V roce 2008 byl doc. Srpovou a Ing. Svobodovou realizován projekt FRVŠ F5 2797/2008
Inovace předmětu "Podnikání malých a středních firem 1" na Fakultě podnikohospodářské
VŠE v Praze. Ing. Kačín byl spoluřešitelem rozvojového projektu MŠMT Informační zdroje a
citační nástroje pro sníţení míry plagiátorstvím.
Spolupráce s praxí. Pracovníci katedry se podíleli na poradenské činnosti pro praxi. Jako
příklad lze uvést uzavření poradeského projektu pro lázně v Třeboni s názvem: „Systémové
analýzy procesů, organizačních struktur, softwarového vybavení a právního uspořádání
společnosti Bertiny Lázně – Třeboň s.r.o. a lázně Aurora s.r.o. Třeboň“.
V oblasti strukturálních fondů pracovníci katedry připravovali projekty do Regionálních
operačních programů, Operačního programu Ţivotní prostředí a dalších a podíleli se na
podpoře implementace některých operačních programů, např. OP LZZ pro MPSV ČR.
Členové katedry se podíleli i na evaluaci programu EQUAL a OPPA. Potěšující skutečností
je, ţe některé posudky jsou vyţadovány i zahraničními subjekty, doc. Patočka a Ing. Kačín v
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průběhu roku realizovali expertní činnost pro Evropskou komisi. Tradičně jsou členové
katedry zpracovateli různých stanovisek, posudků či vyjádření pro vládní a další instituce.
Jsou členy řady hodnotících a expertních komisí na posuzování projektů (Grundvig, Leonardo
da Vinci, Erasmus, OPPI, OP LZZ, OPVK, OPPA aj.).
Na podzim roku 2008 také proběhl čtyřdenní komerční kurz Certifikovaný facility manaţer.
Katedra navázala spolupráci se společnost Century 21, která patří mezi světové jedničky na
realitním trhu s cílem přípravy vzdělavací akademie pro její členy. Členové sekce
Managementu kvality se anganţují v České společnosti pro jakost a na sklonku roku 2008
vyvíjely aktivity na zřízení Centra technické normalizace. V roce 2008 vznikl a úspěšně
zahájil obsáhlou činnost na FPH Institut rozvoje podnikání (IDE), který je veden Ing.
Kříţkem ze sekce Malých a středních podniků.

Katedra marketingu
Činnost katedry marketingu se v roce 2008 rozvíjela v několika základních směrech. Důraz
byl kladen zejména na pedagogickou činnost, výzkumnou aktivitu, spolupráci s praxí a
zahraniční vztahy.
V rámci pedagogické činnosti katedra nadále zabezpečovala výuku povinných i volitelných
předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Nově byly akreditovány mimo
jiné kurzy Product Marketing v angličtině, Segmentation, Positioning and the Marketing Mix
v angličtině nebo Sportovní marketing. Dále se rovněţ rozvíjela profilace katedry v oblasti
marketingu kultury a umění.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti probíhaly v roce 2008 závěrečné fáze řešení
výzkumného projektu „Ţenské a muţské role v perspektivě spotřebního marketingu“ (GAČR
402/05/0152). Výsledky byly publikovány v titulech „Ţenské a muţské role v perspektivě
spotřebního marketingu“ a „Marketingové pohledy na vybrané rozdíly ve spotřebním chování
ţen a muţů“, které byly vydány nakladatelstvím Oeconomica. V prvním čtvrtletí roku 2008
se intenzivně připravoval nový výzkumný projekt „Marketingový význam body image“. Ten
byl na podzim Grantovou agentura ČR úspěšně přijat a zařazen s číslem 402/09/0311 mezi
podporované projekty GAČR.
Členové katedry se rovněţ účastnili řešení výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské
„Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM
6138439905). Jedním z výstupů této účasti bylo i autorské zapojení většiny členů katedry do
programu mezinárodní vědecké konference „Nová teorie ekonomiky a managementu
organizací“, pořádané v říjnu 2008.
V rámci doktorského studia studovalo v roce 2008 specializaci Marketing 17 studentů.
Kromě vlastního studia a práci na disertacích se studenti doktorského studia katedry
marketingu významně podíleli na řešení grantových výzkumných projektů. To se úspěšně
promítlo i do jejich účasti na diskusním doktorandském fóru a zejména v řadě jejich
vystoupení na tuzemských či zahraničních vědeckých konferencích. Díky studijnímu pobytu
doktorandky Dagmar Duškové v Číně došlo rovněţ k obohacení mezinárodních kontaktů.
Významné bylo rovněţ přispění doktorandů k pedagogické práci katedry.
Pedagogové katedry publikovali v roce 2008 celkem 69 odborných článků a textů. Pod
redakcí RNDr. Bohumíra Štědroně, CSc. byl připraven mezinárodní sborník v německém
jazyce, který vyjde v německém nakladatelství Ekonomické fakulty TU CHEMNITZ v první
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polovině roku 2009. Pokračovala spolupráce s americkými a rakouskými univerzitami se
záměrem společného sborníku v letech 2009 a 2010.
Spolupráce s praxí se v r. 2008 uskutečňovala na několika úrovních. Úspěšně se rozvíjely
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 se
společnostmi GfK Praha, Median, Mareco, MindShare, Mediaresearch, OMD, Siemens,
Unilever, AC Nielsen, AISA, Confess, Factum Invenio, Palác Flora, Beneficial Finance, s
Českou marketingovou společností, Sdruţením obrany spotřebitelů České repuliky,
Povltavskými mlékárnami či s Veletrhy Brno. V souvislosti s výukou předmětů arts
marketingu se rozvíjela spolupráce s Národním muzeem a Národní knihovnou.
V rámci rozvoje zahraničních aktivit se členové katedry účastnili mezinárodních konferencí
ve Steyru, v Linzi nebo ve Varně, kde byly prezentovány výstupy z vědeckých grantů.
Rozšířila se také spolupráce se zahraničními lektory na mimosemestrálních kurzech.
Vyučován byl mimo jiné kurz Vývoj reklamy v USA v angličtině či Ekonomika a marketing
médií v němčině. Katedra vyjednala také spolupráci s Upper Austria University of Applied
Science.
Pokud jde o personální rozvoj katedry a kvalifikační růst, pak bylo v průběhu roku patrné
pokračující úsilí o zlepšení personální struktury katedry. Nově se do výzkumné i pedagogické
činnosti katedry zapojili Ing. Jan Procházka a Ing. Ondřej Pešek jako asistenti. Na částečný
úvazek se jako odborný asistent zapojil Ing. Ladislav Kopecký, uznávaný odborník na
problematiku marketingové komunikace. Ing. Václavu Stříteskému byl rozšířen pracovní
úvazek na plný úvazek.

Katedra mikroekonomie (KMIE)
Jádrem pedagogické činnosti katedry jsou v rámci studijního 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 a pro magisterský
program stejného oboru předmět Ekonomie II. Na dalších fakultách VŠE katedra zajišťovala
výuku tří celoškolských předmětů: kursu 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 ve veřejném katalogu předmětů na VŠE, který je
přístupný na Internetu na adrese http://isis.vse.cz. Zde se nachází 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 2008-9 se na VŠE nadále realizovaly studijní programy C, resp. D.
Pracovníci KMIE proto dále vyučovali kurs mikroekonomie pro navazující magisterské
studijní programy typu C a D. Kurs mikroekonomie pro bakalářské studijní programy tohoto
typu byl – v souvislosti s přechodem ostatních fakult na ECTS – jiţ utlumen.
V souvislosti s přípravou ţádosti FPH na MŠMT o reakreditaci jejích bakalářských studijních
programů byly reakreditovány všechny předměty KMIE na další tříleté období. Dále byla
předloţena a akreditována vedlejší specializace Analytik finančního sektoru. Vedlejší
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specializace bude poprvé nabídnuta studentům v akademickém roce 2009-2010. Dále
předloţila FPH Ministerstvu školství ţádost o akreditaci studijního oboru Ekonomie
v doktorském studijním programu Ekonomické teorie. Výuka na tomto oboru bude zahájena
také v akademickém roce 2009-2010. V souvislosti s přípravou nové vedlejší specializace a
doktorského studijního programu pracovníci katedry připravili a akreditovali 4 nové
předměty: Finanční mikroekonomie, Finanční makroekonomie, Makroekonomická analýza a
Dynamické modely v ekonomii – vybrané kapitoly.
Pracovníci katedry připravili po obsahové i organizační stránce modul Ekonomie chystaného
fakultního studijního programu MBA.
V roce 2008 vyšly tyto publikace pracovníků katedry mikroekonomie:
MACÁKOVÁ, L. a kol.: Mikroekonomie II. Cvičebnice, 4. vydání, Melandrium, Slaný 2008,
POŠTA, V. – SIRŮČEK, P.: Makroekonomie. Cvičebnice, 2. vydání, Melandrium, Slaný
2008
MACÁKOVÁ, L.: Poptávka po volném čase (CD-ROM), 1. vydání, Oeconomica, Praha
2008.
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 jiţ druhého
běhu vědecké konference Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Konferenci
pořádali v září 2008 společně pracovníci katedry mikroekonomie a katedry statistiky a
pravděpodobnosti (FIS).
V roce 2008 byly ukončeny projekty 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.) a 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 2008 byly na KMIE úspěšně ukončeny dva projekty IGA FPH. doc. Macáková řešila
projekt Demand for Leisure, Sport and Tourism - příprava nového předmětu a Ing. Pavelka
získal podporu projektu Klady a zápory možného zavedení evropské minimální mzdy.
V roce 2008 získal podporu Interní grantové agentury VŠE v Praze projekt evidenční číslo
10/2008 IGA Analýza měnového kursu a modely rovnovážného reálného měnového kursu.
Odpovědným řešitelem projektu je Ing. Vít Pošta.
Dále byl v roce 2008 řešen rozvojový projekt MŠMT Rozvoj projektového servisu na VŠE
(odpovědný řešitel prof. Soukup). Katedra téţ získala finanční podporu z FRVŠ na projekt
Výuka předmětu Ekonomie volného času v multimediálním prostředí (řešitelka doc.
Macáková).
Na řešení výzkumného záměru FPH Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a
jejich adaptační procesy se podílejí tři pracovníci KMIE.
Výzkumná činnost katedry se promítla do 71 odborných statí a příspěvků, které pracovníci
katedry zpracovali během roku 2008. Sem patří – mimo jiné – 4 kniţní monografie, 3
příspěvky do kniţních monografií, 11 příspěvků do impaktovaných či recenzovaných
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časopisů a 27 příspěvků do sborníků z konferencí s mezinárodní účastí. Podrobný popis
jednotlivých publikací obsahuje Databáze publikační činnosti VŠE, která je veřejně dostupná
na Internetu na adrese http://eso.vse.cz.
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 – Central European Realities šlo o řádnou
výuku předmětu Ekonomie - 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 úspěšně akreditovala předmět Microeconomics
v rámci studijního programu International Management – CEMS MIM, vyučovaného
v anglickém jazyce.
Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. zajišťovala výuku kurzu International Business
akreditovaného Arisona State University a organizovaného na VŠE.
Výsledky svých výzkumných projektů prezentovali členové katedry zejména na
mezinárodních konferencích, jak jiţ bylo zmíněno v části věnované vědě a výzkumu.
Mezinárodní charakter činnosti katedry podtrhuje i účast doktorandů z Francie a Gruzie na
řešení jejích výzkumných projektů.
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. 2008 na plný pracovní úvazek 1 profesor, 5 docentů, 7
odborných asistentů. Na poloviční úvazek na katedře působí 3 profesoři 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 2008 získal jeden pracovník katedry grant v rámci rozvojového projektu MŠMT
zaměřený na přípravu jeho profesorského řízení.
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.

Katedra psychologie a sociologie řízení
V pedagogické činnosti katedra zabezpečovala všechny plánované výkony ve výuce jak na
bakalářském, magisterském i doktorandském stupni studia. V souvislosti s připravovanou
reakreaditací bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management připravila
aktualizaci většiny vyučovaných předmětů.
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V roce 2008 se katedra zaměřila na další rozšíření vědecko-výzkumné práce, mezinárodní
spolupráce a aktivity a publikace, které představují rozvoj oborů psychologie a sociologie
řízení a ekonomické psychologie a sociologie.
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. Výsledky
těchto vědecko-výzkumných aktivit byly prezentovány na seminářích a mezinárodních
konferencích v ČR, Rakousku, SRN a v zahraničních publikacích.
Katedra byla spoluorganizátorem mezinárodní letní školy v Madridu „Psychology of
Enterpreneurship Research and Education“.
V rámci spolupráce s SA VŠ se podílí na řešení výzkumného projektu, zaměřeného na nové
trendy v oblasti koncepcí vedení lidí (spolupráce s USA).
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 řadě konferencích a
seminářích v zahraničí (např. Velká Británie, Německo, Chorvatsko, USA, Uganda),
přednáškami pedagogů katedry na zahraničních univerzitách v Rakousku (FH Steyr)
v Chorvatsku (Univerzita Záhřeb), Španělsku (Univerzita Madrid) a hostováním profesorů
z USA, SRN a Číny ve výuce KPSŘ a výukou zahraničních studentů na VŠE. Katedra
zorganizovala téţ dva odborné workshopy zahraničních spolupracovnic (USA, Kanada) pro
akademické pracovníky VŠE.
Publikační činnost v roce 2008 představovala kromě článků a odborných statí, celkem 2
kniţní publikace, jedna vydaná renomovaným nakladatelstvím v ČR a jedna v zahraničí.
V nakladatelství Grada byla vydána publikace Hubinková, Z. a kol., Psychologie a sociologie
ekonomického chování. Autoři v ní přináší psychologický a sociologický úhel pohledu na
ekonomická témata, ekonomické chování lidí a jejich proţívání ekonomických změn.
Publikačním počinem byla téţ kniha Moriano, Gorgievski, Lukeš: „Teaching psychology of
entrepreneurship: Perspective from six European countries“, vydaná v Madridu (UNED,
Madrid), která získala i „Cenu děkana FPH za nejlepší cizojazyčnou publikaci v roce 2008“.
Řešitelé výzkumného záměru z řad členů katedry se autorsky spolupodíleli na publikaci E.
Kislingerové et al. „Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací“, vydané
nakladatelstvím C.H.Beck. Jejich příspěvky byly orientovány především na problematiku
flexibility a diversity.
Za pozornost stojí i publikace Pauknerová et al.: „Manuál vysokoškolského profesního
poradce: metody“, vydaná pro potřeby profesních poradců ČR.
Popularizace oboru byla velmi zřetelná i v mnoha sdělovacích prostředcích v ČR a v SRN a
během velmi intenzivní spolupráce s podnikovou praxí.
Účasti na vzdělávání a odborných akcích firem Škoda Auto a.s., Bosch Diesel s.r.o., Robert
Bosch odbytová s.r.o., Rohde Schwarz, Deloitte a mnoha dalších byly vţdy velmi pozitivně
hodnoceny.
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Katedra logistiky
Pedagogická činnost. Katedra logistiky v r. 2008 zabezpečila veškerou výuku předmětů
bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia, která byla určena studijními plány.
V rámci programu Podniková ekonomika a management pokračovala výuka fakultně
povinného předmětu Logistika a volitelných předmětů Doprava, Doprava a spoje – aplikace,
Logistika v elektronickém obchodu, Nákup a zásobování, City logistika a Fleet Management.
Těţištěm výuky v magisterském stupni byla vedlejší specializace Logistika – mezinárodní
přeprava a zasílatelství s dominantním obsazením studenty Fakulty mezinárodních vztahů a
subdominantním obsazením studenty Fakulty podnikohospodářské. V rámci vedlejší
specializace byly vyučovány povinné předměty Systémy logistiky, Supply Chain
Management a Mezinárodní přeprava a zasílatelství a volitelné předměty Logistika – aplikace
a Mezinárodní přeprava a zasílatelství – aplikace. Mezinárodní přeprava a zasílatelství měla
vedle prezenční formy výuky téţ formu distanční. Všechny uvedené předměty prošly
reakreditací, přičemţ došlo k novému rozdělení volitelných předmětů mezi bakalářský a
magisterský stupeň studia a ke sloučení původních volitelných předmětů vedlejší specializace
v jeden povinný předmět; v této podobě budou vyučovány počínaje letním semestrem
akademického roku 2008/2009. Zároveň byla posílena orientace celé vedlejší specializace i
většiny volitelných předmětů na obsahovou kompatibilitu s certifikačními a vzdělávacími
programy pro profesionály (European Certification Board for Logistics / European Logistics
Association, International Federation of Freight Forwarders, International Road Transport
Union).
Po úspěšné akreditaci byla zahájena výuka povinného předmětu Arts Logistics v navazujícím
magisterském stupni programu Arts Management.
Katedra zajištovala výuku v anglickém jazyku předmětů International Logistics a Global
Supply Chain v programu International Management, resp. CEMS.
Výukou povinného předmětu Logistika se podílela na elitním programu Honors Academia;
část výuky se uskutečnila formou odborných exkurzí v provozech společností Škoda Auto a
Schenker.
Odborné exkurze byly zařazeny i v návaznosti na výuku klíčových předmětů vedlejší
specializace, a to s organizačním partnerstvím Klubu mladých logistiků, jenţ byl zaloţen
z iniciativy studentů logistiky na VŠE v Praze.
V doktorském stupni studia byla rozšířena školitelská kapacita a pokračovala výuka
volitelného předmětu Logistický management. Katedra byla školitelským pracovištěm šesti
doktorandů.
Vědecko-výzkumná činnost katedry zahrnovala:
- průběţný řešitelský podíl k logistické problematice ve Výzkumném záměru MŠMT ČR
„Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“,
- řešení výzkumného projektu IGA VŠE „Analýza nových poţadavků na logistické řetězce
v podmínkách elektronického obchodu a moţností jejich zajištění“, jeţ bylo dokončeno,
- spoluřešení výzkumného programu MD ČR „Bezpečná a ekonomická doprava“,
- spoluřešení výzkumného programu MD ČR „Podpora realizace udrţitelného rozvoje
dopravy“.
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Členové katedry byli posuzovateli grantových projektů GA ČR, GA SR (VEGA), oponenty
výzkumných záměrů pro MD ČR a posuzovateli ţádostí vysokých škol o akreditace studijních
programů pro MŠMT ČR.
Publikační činnost katedry přinesla kniţní monografie Dopravní procesy v cestovním ruchu
(autoři L. Zelený, J. Zurynek, M. Mervart, vyd. ASPI Wolters Kluwer) a Arts Logistics (autor
P. Pernica a kol., vyd. Oeconomica), řadu článků v odborných periodikách (Doing Business
in the Czech Republic, Logistika, Dopravní noviny, Doprava a silnice, Truck and Business,
Logistics News ad., na Slovensku Doprava a logistika, Dopravné noviny - Transport),
vystoupení na konferencích a příspěvky ve sbornících z konferencí (např. Business forum
Institute of International Research).
Spolupráce s praxí na smluvním základu byla potvrzena na další období se společností DHL
ve Velké Británii; společnost přijala další skupinu studentů vedlejší specializace k půlroční
stáţi ve Velké Británii. Programy řešené studenty na půdě společnosti a jejích klientů byly
provázány s jejich diplomovými pracemi.
Neformální vztahy byly udrţovány s řadou dalších podniků a vesměs byly vyuţity ve
prospěch kvalifikačních prací studentů.
Pokračovala spolupráce na manaţerských vzdělávacích kurzech s rakouským Institute for
International Research.
Byla započata spolupráce s Českou společností pro dopravní právo na přípravě nového
Silničního přepravního řádu pro Ministerstvo dopravy ČR.
Při přípravě nového předmětu Arts Logistics proběhla intenzívní spolupráce s Národní galerií,
Národní knihovnou, CIKS VŠE, Národním muzeem a společností Schenker, jeţ vyústila do
spoluatorství jejich vedoucích pracovníků na aplikační části unikátní odborné monografie –
učebnice pro tento předmět.
Katedra, resp. jednotliví učitelé udrţovali členství v České logistické asociaci, Svazu spedice
a logistiky České republiky, České společnosti pro dopravní právo, Supply.Chain Council
(USA), International Purchasing and Supply Education and Research Association (USA),
Chartered Institute of Purchasing and Supply (V. Británie). Učitelé katedry působili jako
členové Logistics Faculty Group evropských vysokých škol sdruţených v CEMS.
Katedra se podílí na činnosti redakčních rad renomovaných odborných periodik – učitelé jsou
členy redakčních rad časopisů Logistika, Doprava a silnice, Truck and Business.
Mezinárodní aktivity včetně styků s nadnárodními společnostmi a cizojazyčná výuka
logistických předmětů v rámci programu CEMS jsou vkladem katedry do procesu
internacionalizace fakulty.
Personální situace doznala změn v podobě úspěšně dokončeného habilitačního řízení
jednoho člena katedry (doc. Ing. L. Zelený, CSc.) a úspěšně dokončeného doktorského studia
dalšího člena katedry (Ing. M. Mervart, Ph.D.), před dokončením bylo profesorské jmenovací
řízení (doc. Ing. P. Pernica, CSc.). Na katedru byl přijat jako prezenční doktorand Ing. P.
Kolář. Jmenováni byli dva noví školitelé doktorandů (doc. Ing. R. Novák, CSc., doc. Ing. L.
Zelený, CSc.).

Katedra personalistiky
V roce 2008 katedra personalistiky zabezpečila výuku předmětů:
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pro obor Podniková ekonomika a management pro bakalářský, navazující magisterský a
doktorský stupeň studia, a to ve všech formách studia akreditovaných na FPH,
pro obor Arts Management pro bakalářský a magisterský stupeň v prezenční a
kombinované formě studia.

Vedlejší specializace Personální management byla otevřena pro obě formy studia v LS
2007/2008 a ZS 2008/2009 a vedlejší specializace Bezpečnost práce pro prezenční studenty
v ZS 2008/2009. Vybrané předměty vyučovali zahraniční hosté a na výuce aktuálních témat
z řízení lidských zdrojů participovali specialisté na lidské zdroje z podniků či konzultantských
společností a vrcholoví manaţeři multinacionálních společností. Jednalo se například o
následující:
-

3PA661 Řízení lidí v multikulturních prostředí (anglicky) - Jorge H. Cooper - senior
konzultant a partner Dynargie s.r.o. Praha,
3PA665 Seminář HRM (rusky) - Sergej Sergaev - Běloruská státní univerzita, Minsk,
Bělorusko,
3PA666 SIDA (anglicky) – Jan Campbell – regionální ředitel, OKIN Group pro Ruskou
federaci.
3PA667 Strategické vedení a CSR (anglicky) - Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka,
Fórum dárců,
3PA669 Podnikové vzdělávání v praxi (anglicky) – Michal Čorba, specialista na HR,
PWC Praha.

Katedra informuje o vystoupení externistů – vrcholových manaţerů významných firem
v předmětu 3PA412 Personální řízení 2 na http://kp.fph.vse.cz/akt_externiste.php a webu
školy v „Nepřehlédněte“.
V pedagogické činnosti katedra připravila a akreditovala nové předměty 3PA551 Vyuţití IT
systémů v HRM, 3PA552 Podnikové vzdělávání v praxi, 3PA668 Kvalita pracovního ţivota
(anglicky) a 3PA669 Podnikové vzdělávání v praxi (anglicky). Kromě 3PA552 všechny
uvedené byly také vyučovány.
V souhrnu katedra nabídla českým a zahraničním studentům 5 předmětů vyučovaných v cizím
jazyku v LS 2007/2008 a 7 předmětů v ZS 2008/2009.
V publikační činnosti členové katedry vč. doktoranda v prezenční formě studia publikovali
33 článků, příspěvků ve sbornících či kapitoly ve výzkumných zprávách.
Ve vědecké činnosti dva členové katedry a jeden člen KPSŘ ukončili řešení čtyřletého
projektu 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 vedla prof. Dvořáková a období řešení
bylo 1. února 2005 – 31. října 2008. Výsledkem čtvrtého roku řešení projektu bylo vydání 2
publikací, uspořádání semináře a účast na konferencích v ČR a zahraničí.
Členové katedry personalistiky se aktivně angaţovali na mezinárodních konferencích:
- DVOŘÁKOVÁ, Z., NĚMEC, O., SURYNEK, A.: The current Questions of labour
offices management in the Czech republic. Kampala 14.07.2008 – 18.07.2008. In: IASIA
ANNUAL CONFERENCE [CD-ROM]. Kampala : Uganda Management Institute;
International Association of Schools and Institutes of Administration, 2008, s. 1–7.
- DVOŘÁKOVÁ, Z.: Kvalita pracovního ţivota v Čechách po roce 1989. Recenzovaný
příspěvek ve sborníku Medzinárodné vedecké dni 2008, Konkurencieschopnost´a
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ekonomický rast: Európske a národné perspektivy. 28. – 30.5.2008. Nitra (SR), ISBN
978-80-552-0061-3.
DVOŘÁKOVÁ, Z., NĚMEC, O., SURYNEK, A.: HR Management in Employment
Agencies in the CR. 5. Mezinárodní vědecká konference. 16.-17.5.2008. Vilnius (Litva),
2008.
HUBINKOVÁ, Z., SURYNEK, A., NĚMEC, O.: Communication and labour offices in
the Czech republic. Zadar 13.11.2008 – 14.11.2008. In: ŠIMOVIČ, Vladimir, BAKIČTOMIČ, Lubica, HUBINKOVÁ, Zuzana (ed.). 20th International Conference on Systems
Research on Advanced and Systematic Research. Zagreb : Faculty of Teacher Education
of the University, 2008, s. 166–172. ISBN 978-953-7210-14-4.
NĚMEC, O., Vývoj koncepcí personalistiky. Zvolen 21.05.2008 – 22.05.2008. In:
Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zvolen : Technická univerzita, 2008, s. 59–
65. ISBN 978-80-228-1871-1.
ŠIKÝŘ, M., BORAS, D., BAKIČ-TOMIČ, L.: HRM practices in managing knowledge
workers. Zadar 13.11.2008 – 15.11.2008. In: ŠIMOVIČ, V., BAKIČ-TOMIČ, L.,
HUBINKOVÁ, Z. (ed.). Conference Proceedings -ECNSI 2008. Zagreb : Universita
Zagreb, 2008, s. 152–156. ISBN 978-953-7210-14-4.

Prof. Dvořáková, vedoucí katedry personalistiky, je aktivně zapojena do činnosti
mezinárodních sdruţení:
- European Group of Public Administration (EGPA)- členka studijní skupiny Public
Personnel Policies,
- Journal of Business Economics and Management (indexovaný časopis), členka redační
rady,
- Business: Theory and Practice – členka redakční rady

