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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 2009 je zpřístupněna na webových stránkách fakulty http://fph.vse.cz v rubrice
Úřední deska – Výroční zprávy.
Fakulta podnikohospodářská v roce 2009 zabezpečovala všechny své klíčové činnosti, tj.
pedagogické úkoly, vědecko-výzkumnou činnost, zahraniční styky, nicméně zaznamenala
následující významné události:
a) k 1. únoru byla zaloţena a zahájila vlastní činnost katedra Arts Managementu, jejím
vedoucím byl jmenován doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,
b) v únoru získala fakulta akreditaci pro nový doktorský studijní program „Ekonomie“
v prezenční i kombinované formě studia, vyučovaný v českém a anglickém jazyce a od
počátku akademického roku 2009/10 byli přijati první studenti do tohoto oboru,
c) na konci akademického roku 2008/09 byli promováni první absolventi navazujícího
magisterského programu Arts management,
d) v březnu byl zahájen první běh studia MBA, které plně organizuje fakultní institut
ISBM,
e) v průběhu r. 2009 se uskutečnila tři zasedání Vědecké rady fakulty, na kterých byla
mimo jiné projednána a schválena řada návrhů na aktualizaci akreditačních materiálů
studijních programů (bakalářským, doktorských) a téţ habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem,
f) v průběhu prvního pololetí r. 2009 zahájil faktickou činnost Institut pro technologický a
inovační management (TIM) a Centrum technické normalizace, které ve vymezené
oblasti se zabývá překladem mezinárodních a evropských norem,
g) na fakultě byla zahájena realizace prvního projektu OPPA a fakulta získala další dva
projekty OPPA, které jsou financovány ze Strukturálních fondů EU,
h) novým významným partnerem fakulty se stala společnost OKIN,
i) v průběhu r. 2009 uskutečnila fakulta řadu odborných akcí, zejména workshopů,
v květnu se uskutečnila mezinárodní vědecká konference Facility management –
významná opora řízení v období nestability, počátkem září pak mezinárodní kolokvium
v Tatranské Javořině věnované výsledkům dotazníkového řízení v rámci realizace
výzkumného záměru fakulty.
I v r. 2009 fakulta pokračovala v nastoleném kurzu společenských aktivit – 3. prosince se
uskutečnilo společenské setkání se scénáristkou a reţisérkou Marií Poledňákovou a následně
byl promítnut její nejnovější film.

Tato zpráva vznikla na podkladě dílčích zpráv proděkanů: doc. Ing. Jiřího Hnilici, PhD. – oblast pedagogiky,
prof. Ing. Ivana Nového, CSc. – oblast vědy a doc. Ing. Heleny Sedláčkové,CSc. – oblast zahraničních vztahů ,
tajemnice pro informatizaci a dále informací vedoucích kateder o činnosti jimi řízených kateder a vedoucích
institutů. 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
doc. Hana Mikovcová (do 24. 11. 09); doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD. – proděkanka/proděkan
pro pedagogiku (od 25. 11. 09)
doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. – proděkanka pro zahraniční vztahy a styk s veřejností
Ing. Martina Soukupová (do 31.1.09); Ing. Martina Poláchová – tajemnice fakulty (od 1.2.09)

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
1
2
3

Interní členové

Externí členové

Veber Jaromír – děkan
Nový Ivan – proděkan

Adamec Stanislav – prezident spol. Olympik
Blaţek Ladislav – vedoucí katedry PH, FES Brno
Cetkovský Pavel – DYNARGIE

10

Hnilica Jiří – proděkan (od 15.12.09)
Sedláčková Helena – proděkanka
Dvořáček Jiří – KPE
Dvořáková Zuzana – vedoucí KP
Fotr Jiří – KM
Jarošová Eva – KPSŘ
Zamazalová Marcela (do 31.1.09)
Karlíček Miroslav – vedoucí KMG
(od 1.2.2009)
Kislingerová Eva – vedoucí KPE

11

Kleibl Jiří – KP

12

Koudelka Jan – KMG

13

Macáková Libuše – KMIE

14
15
16

Mikovcová Hana – KPE
Patočka Jiří – vedoucí KAM (od 1.2.09)
Pernica Petr – vedoucí KLOG

17
18

Pichanič Mikuláš – KM
Soukup Jindřich – vedoucí KMIE

19
20

Vlček Radim – KM
Soukupová Martina (do 31.1.09)

4
5
6
7
8
9

Hájek Libor – prezident společnosti Eltodo
Hanousek Miroslav – finanční ředitel, Delvita
Hess Jindřich – předseda představ. Metrostav
Kasík Václav – generální ředitel, Český rozhlas
Kulovaný František – BAES Benešov
Nováček Pavel – Škoda Auto, Mladá
Boleslav
Novák Václav – předseda představ.
M.L.MORAN
Pelc Zdeněk – generální ředitel, GZ Digital
Media
Souček Ivan – generální ředitel, Česká
rafinérská
Straka Jaroslav – ekonom řed.
Radiokomunikace
Szabo Ĝubomír – děkan FPM, EU Bratislava
Škrla Jiří – generální ředitel, BVV
Vodáček Leo – člen odborné skupiny AK
MŠMT
Záruba Petr – děkan PIBS Praha
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Akademický senát Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
do dubna 2009
Ing. Marie Hůlová,
CSc.
Ing. Blanka
Habrmanová
doc. Ing. Ludmila
Mládková, CSc.
Ing. Alena
Plášková, CSc.
PhDr. Petr
Adámek, CSc.
Ing. Jana
Soukupová, CSc.
doc. Ing. Otakar
Němec, CSc.
Ing. Jan Heřman,
CSc.
PhDr. Eva
Kašparová,Ph.D.

pracoviště
od května 2009
katedra managementu doc. Ing. Ludmila
předsedkyně senátu Mládková, Ph.D.
Ing. Marie Hůlová,
katedra managementu
CSc.
Ing. Hana Vávrová,
katedra managementu
Ph.D.
Ing. Olga Horová,
katedra managementu
Ph.D.
katedra
PhDr. Petr Adámek,
mikroekonomie
CSc.
katedra
Ing. Jana Soukupová,
mikroekonomie
CSc.

pracoviště
katedra managementu
předsedkyně senátu
katedra managementu
katedra pod. ekonomiky
katedra marketingu
katedra mikroekonomie
katedra mikroekonomie

katedra personalistiky Ing. Marek Stříteský katedra personalistiky
katedra
pod.ekonomiky
katedra psych. a soc.

Ing. Tomáš Hřebík student FPH
Jakub Šanda
Daniel Spálenka
Ondřej Kašpárek
Karel Koliš
Martin Morovics

student FPH
student FPH
student FPH
student FPH
student FPH

Dagmar Dušková

studentka FPH

Ing. Lucie
Václavková

studentka FPH

Ing. Jan Heřman,
CSc.
Ing. Eva
Kašparová,Ph.D.
doc. Ing. Lubomír
Zelený, CSc.
Procházka Petr
Slavík Michal
Bc. Bobek Michal
Kašpárek Ondřej
Ing. Černá Jitka
Dipl.Ing.Spálenka
Daniel, MBA
Mgr. Kotáb Jiří

katedra pod. ekonomiky
katedra psych. a soc.
katedra logistiky
student FPH
student FPH
student FPH
student FPH
doktorand
doktorand
doktorand
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Kolegium děkana FPH
1
Veber Jaromír – děkan
2
Nový Ivan – proděkan pro vědu
3
Mikovcová Hana (do 24. 11. 2009), Hnilica Jiří – proděkan pro pedagogiku (od 25.11.09)
4
Sedláčková Helena – proděkanka pro zahraniční vztahy
5
Soukupová Martina (do 31. 1. 09) Poláchová Martina – tajemnice fakulty (od 1. 2. 09)
6
Kislingerová Eva – vedoucí katedry podnikové ekonomiky
Zamazalová Marcela (do 31. 1. 09) Karlíček Miroslav – vedoucí katedry marketingu (od 1.2.09)
7
8
Soukup Jindřich – prorektor VŠE a vedoucí katedry mikroekonomie
9
Pernica Petr – vedoucí katedry logistiky
10 Švecová Lenka – zástupce vedoucího katedry managementu
11 Dvořáková Zuzana – vedoucí katedry personalistiky
12 Patočka Jiří – vedoucí katedry ARTS management (od 1. 2. 2009)
13 Hůlová Marie (do 6. 5. 09), Mládková Ludmila – přesedkyně senátu FPH (od 6.5.09)
14 Vořechovský Jan – tajemník pro studentské záleţitosti
15 Jakl L. Martina – TIM (od 1. 2. 2009)
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3. Studijní a pedagogická činnost
3.1 Studijní programy a obory
V r. 2009 nabízela Fakulta podnikohospodářská v rámci studijního programu Ekonomika
a management tři studijní obory: obor Podniková ekonomika a management, který je na
fakultě vyučován jiţ osmnáct let, třetím rokem byl nabízen studijní obor Arts Management a
druhým rokem v angličtině vyučovaný obor International Management. V rámci programu
Ekonomické teorie pak doktorský obor Ekonomie.
Studijní obor Podniková ekonomika a management (PE) je vyučován ve všech třech
stupních studia, tj.:
-

na bakalářském stupni studia – jde o tříleté studium, absolvent získá titul bakalář – Bc.,
na magisterském stupni studia – jde o dvouleté navazující studium, absolvent získá titul
inţenýr – Ing.,
na doktorském stupni studia – ve standardní době tříleté, absolvent získá titul doktor –
Ph.D.

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
obor PE 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.
Studijní obor Arts management (AM) je vyučován ve dvou stupních studia:
- na bakalářském stupni studia – jde o tříleté studium, absolvent získá titul bakalář – 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.
Na navazujícím magisterském stupni studia bylo moţné ve studiu oboru pokračovat
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. Převaţující většina předmětů oboru AM je na
obou stupních studia povinná.
Studijní obor International Management (IG) je vyučován pouze na magisterském stupni
studia a je určen pro talentované absolventy ekonomicky zaměřených bakalářských studijních
programů s výbornou znalostí anglického jazyka, velmi dobrou znalostí dalšího cizího
jazyka a se zájmem o mezinárodní podnikatelské prostředí. Východiskem studijního oboru
IG je mezinárodní program CEMS MIM (Master in International Management), který byl
v roce 2009 vyhodnocen deníkem Financial Times jako celosvětově nejlepší manaţersky
orientovaný magisterský program. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru studijního
oboru se na výuce povinných i volitelných předmětů podílejí i učitelé ostatních fakult Vysoké
školy ekonomické v Praze. V programu rovněţ přednášejí zahraniční hostující profesoři.
Nedílnou součástí studia je semestrální pobyt na zahraniční partnerské CEMS univerzitě.
Splněním všech podmínek studijního programu IG a po absolvování 10týdenní praxe získává
student navíc, kromě titulu “Ing.” – inţenýr, i mezinárodně uznávaný certifikát CEMS MIM,
Master in International Management.
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Na navazujícím magisterském stupni studia si studenti volí i 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. 2009 více jak desítku vedlejších specializací:
-

Analytik finančního sektoru,
Poradce-Auditor,
Ekonomika nestátních neziskových organizací,
Finanční manaţer,
Personální management,
Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství,
Marketing,
Management,
Manaţer kvality,
Malé a střední podniky v trţním prostředí,
Bezpečnost práce,
Manaţerská sociologie a psychologie,
Ekonomika sportu.

O vedlejší specializace naší fakulty je setrvale největší zájem. Z aktuálního dotazníkového
šetření plyne, ţe 44 % absolventů VŠE v Praze si vybralo svoji vedlejší specializaci na
Fakultě podnikohospodářské. Pokud jde pouze o absolventy Fakulty podnikohospodářské, tak
se jedná o téměř 80 %.
3.2 Výsledky přijímacího řízení
Na Fakultě podnikohospodářské se v roce 2009 konala následující přijímací řízení:
-

na bakalářské studium ve dnech 15. – 17. 6. 2009,
na navazující magisterské studium ve dnech 23. 1. a 18. 8. 2009,
na doktorské studium ve dnech 26. 6. a 18. 9. 2009.

Výsledky přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studium dokládají
následující tabulky 3.1 a 3.2.
Tab. 3.1 Přijímací zkoušky na bakalářské studium na FPH v roce 2009 – výsledky

2009

OBOR PE

OBOR AM

počet

podíl

počet

podíl

Uspěli a přijati

928

27 %

134

16 %

Uspěli a nepřijati

695

20 %

208

25 %

Neuspěli

643

19 %

290

35 %

Nedostavili se

1 147

34 %

200

24 %

Celkem

3 413

100 %

832

100 %
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Tab. 3.2 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na FPH v roce 2009

OBOR PE

OBOR AM

OBOR IG

počet

podíl

počet

podíl

počet

podíl

Uspěli a přijati

163

21 %

46

29 %

48

43 %

Uspěli a nepřijati

73

9%

0

0%

0

0%

Neuspěli

195

25 %

56

35 %

63

57 %

Nedostavili se

363

46 %

58

36 %

0

0%

Celkem

794

100 %

160

100 %

111

100 %

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

Následující tabulka 3.3 dokumentuje vývoj zájmu uchazečů o studium na FPH v letech 20012009.
Tab. 3.3 Počet přihlášek podle studijního oboru FPH v letech 2001–2009

Bakalářské
studium

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2 300

2 434

3 000

2 916

3 987

4 482

4 246

3 851

3 413

x

x

x

x

x

x

233

835

832

622

736

741

718

922

854

655

690

794

obor AM

x

x

x

x

x

x

49

114

160

obor IG

x

x

x

x

x

x

x

110

111

obor PE
obor AM
obor PE

Navazující
magisterské
studium

Průměrný počet bodů získaných při přijímací zkoušce na bakalářský stupeň studia
u přihlášených studentů činil 134 bodů, u přijatých studentů pak 169 bodů. Hranice pro přijetí
se dlouhodobě pohybuje okolo 150 bodů.
3.3 Studenti fakulty
K 31. 10. 2009 studovalo na Fakultě podnikohospodářské celkem 3 911 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.
Z celkového počtu studentů na Fakultě podnikohospodářské je v bakalářském studiu zapsáno
54 %, v pětiletém magisterském studiu 0,2 %, v navazujícím magisterském studiu 42 % a na
doktorském téměř 4 %. Přesné počty dokumentuje tabulka 3.4.
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Tab. 3.4 Studenti ve studijním programu Ekonomika a management k 31. 10. 2009

0

podíl
46,6 %

284

0

7,3 %

1 494
82

1 152
0

342
82

38,2 %
2,1 %

IG

68

68

0

1,7 %

Magisterské pětileté studium

PE

7

7

0

0,2 %

Doktorské studium

PE

150

28

122

3,8 %

4

3

1

0,1 %

3 911

3364

547

100%

Bakalářské studium
Navazující
magisterské studium

obor
PE
AM

celkem
1 822

P
1 822

284

PE
AM

E
Celkem

D/K

pozn.: P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, D – distanční forma

3.4 Zahraniční studenti
V roce 2009 studovalo na VŠE v bakalářských a magisterských programech celkem 3021
cizinců. V roce 2008 jich bylo 2747 a o rok dříve 2541. Nejvíce je občanů Slovenské
republiky, dále pak Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Vietnamu. V následující tabulce jsou počty
zahraničních studentů podle studijního programu, oboru, fakulty a typu a formy studia.
Tab. 3.5 Studenti cizího státního občanství ve studijním programu
Ekonomika a management k 31. 10. 2009

Typ a forma studia
Studijní obor

bakalářské
P

magisterské

K

P

14

–

–

–

–

–

–

Podniková ekonomika
a management

489

–

Fakulta podnikohospodářská

503

–

Arts Management
International Management

K

navazující
magisterské
P

doktorské
celkem

K/D

P

K/D

–

7

–

–

21

–

16

–

–

–

16

–

–

194

49

–

–

732

–

–

210

56

3

19

791

pozn.: P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, D – distanční forma

3.4. Absolventi Fakulty podnikohospodářské
V roce 2009 na Fakultě podnikohospodářské úspěšně zakončilo studium celkem 982 studentů,
jejich struktura je znázorněna v tabulce 3.6. Pro srovnání v předchozím roce to bylo 947
studentů (535 Bc., 402 Ing., 10 Ph. D.).
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Tab. 3.6 Absolventi FPH v roce 2009

Absolventi

Bc.

Ing.

Ph.D.

466

495

21

Standardní délka bakalářského studia jsou 3 roky, u navazujícího magisterského programu
2 roky a doktorského 3 roky. Skutečná délka studia je však delší, jak vyplývá z následující
tabulky.
Tab. 3.7 Průměrná délka studia absolventů FPH v semestrech studia v roce 2009

FPH

VŠE

Bakalářské studium

6,7

6,8

Navazující magisterské studium

5,2

5,0

Doktorské studium

8,4

9,3

Průměrná délka studia v bakalářském i navazujícím magisterském studiu v posledních třech
akademických letech jiţ stagnovala (na rozdíl od předcházejících období, kdy došlo
k výraznému zkrácení). Fakulta podnikohospodářská jiţ nemá prakticky ţádné studenty
v pětiletém magisterském studiu, proto v tabulce jiţ délka za tuto formu studia není uvedena.
Ve srovnání s průměrem VŠE se Fakulta podnikohospodářská nejvíce liší v doktorském
studiu: průměrná délka doktorského studia je na Fakultě podnikohospodářské o 0,9 semestru
kratší.
3.5 Uplatnění absolventů na trhu práce
Z pravidelného dotazníkového šetření absolventů při promocích plynou následující závěry:
Svého zaměstnavatele znali tři ze čtyř čerstvých absolventů, přičemţ u více neţ 70 % z nich
se jednalo o stejnou firmu, u níţ byli zaměstnáni při studiu. Ve studiu zamýšlí pokračovat
necelá 3 % absolventů, 6 % zaměstnání nehledalo z jiných důvodů (například zahraniční
cesta, mateřství, souběţné studium na jiné VŠ aj.) a 16 % zaměstnání hledalo dosud
neúspěšně.
Pokud jde o sféru ekonomiky, v níţ budou absolventi působit, pak nejvíce je zastoupena
oblast financí, bankovnictví a pojišťovnictví (18 %), dále v účetnictví, auditu, daňovém
poradenství (15 %), v obchodu a ve sluţbách (17 %), dále následuje informatika a informační
technologie (11 %).
Většina firem zaměstnávající absolventy VŠE je v soukromém vlastnictví (87 %) a má své
sídlo v Praze (80 %), přičemţ nejvíce jsou zastoupeny velké firmy s více neţ 500 zaměstnanci
(45%). Pracovní zařazení absolventů odpovídá jejich hlavní specializaci u více neţ poloviny
(56 %) absolventů znajících své zaměstnání. Podíl těch, jejichţ pracovní zařazení neodpovídá
hlavní specializaci, je však relativně vysoký (17 %).
Ačkoli pouze 30 % absolventů má trvalé bydliště v Praze, zůstane jich v hlavním městě
pracovat minimálně 80 %.
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Tab. 3.8 Struktura čerstvých absolventů Fakulty podnikohospodářské a VŠE v roce 2009
podle znalosti či neznalosti budoucího zaměstnavatele a důvodu neznalosti

Fakulta

Zaměstnání
znalo

Zaměstnání neznalo, protože
chce
zaměstnání
zaměstnání
pokračovat ve
dosud
hledalo
studiu
nehledalo
neúspěšně

Fakulta podnikohospodářská

71,8 %

2,7 %

6,4 %

19,1 %

VŠE

75,7 %

2,6 %

5,8 %

15,9 %

3.6 Inovace studijních předmětů
Výuka na Fakultě podnikohospodářské jiţ několik let probíhá 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 zabývá kolegium děkana, na kterém se
předměty re/akreditují.
3.7 Ediční činnost fakulty
V roce 2009 Fakulta podnikohospodářská vydala 23 monografií, dále pak 4 učebnice –
monografie a 9 skript u více jak 12 různých významných nakladatelů.
3.8 Péče o studenty
Pro uchazeče o studium na Fakultě podnikohospodářské se konal dne 28. ledna 2009 Den
otevřených dveří. Zúčastnilo se ho přibliţně 900 návštěvníků
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 Jana Vořechovského, který odpovídal na jejich
dotazy týkající se studia, kreditního systému, kolejí, stravování a obecně ţivota na škole.
Tajemník informuje o případných problémech studentů proděkana pro pedagogiku, je stálým
členem kolegia děkana.
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4 Věda, výzkum a doktorské studium 2009
4.1 Zaměření vědy a výzkumu na fakultě
V roce 2009 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
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 2009 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. Oproti předchozím letům, kdy hlavním výzkumným problémem byla připravenost a
schopnost přizpůsobování se českých podniků a organizací podmínkám podnikání v rámci
EU, v roce 2009 se výzkum primárně zaměřil na projevy ekonomické krize v podnikatelské
sféře ČR.
Dosavadní výzkumné cíle, jakými 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
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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,

tak byly doplněny o
- empirické zachycení projevů krize v podnikatelské sféře,
- formulaci doporučení pro chování podniků v nové ekonomické situaci,
- hledání cest pro úspěch podniků v po-krizovém období.
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.
V souvislosti s řešením výzkumného záměru se dne 25. 5. 2009 uskutečnila mezinárodní
konference pod názvem „ Facility management.“
Další mezinárodní konference se uskutečnila ve dnech 17. 9. 2009 pod názvem „Mezinárodní
statisticko-ekonomické dny na VŠE.“
Jednotlivá pracoviště (katedry a instituty) se dále podílely na řadě výzkumných projektů,
financovaných grantovými agenturami v ČR i v EU.
V souladu s předpisy MŠMT a IGA VŠE v Praze byla vyhlášena interní grantová soutěţ, jejíţ
vlastní realizace (naplnění grantových projektů) proběhne v roce 2010.
Fakulta pokračovala ve vydávání odborného časopisu „Ekonomika a management,“ který se
stal jiţ uznávaným recenzovaným časopisem, zaměřeným na ekonomickou a manaţerskou
problematiku podnikové sféry.
4.2 Organizační, personální a materiální stránka
Vědeckovýzkumná činnost byla v roce 2009 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.
Disponibilní finanční prostředky určené na podporu vědy byly vyuţity zejména na podporu
výjezdů pracovníků katedry na zahraniční i tuzemské studijní či přednáškové pobyty,
konference a semináře, dále na nákup odborné literatury a časopisů a v neposlední řadě na
zabezpečení recenzních posudků spojených s habilitačními a doktorskými řízeními apod.
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4.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Učitelé a doktorandi Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze také v roce 2009 pokračovali
v mnohaleté vědecké spolupráci s různými zahraničními, převáţně vysokoškolskými
pracovišti.
Zejména v rámci jednotlivých výzkumných projektů došlo k prohloubení spolupráce se
zahraničními firmami, výzkumnými pracovišti a univerzitami. Zejména pak z Číny, Indie,
Ruska, Švýcarska, Itálie, Německa, Chorvatska, Polska, Rakouska, USA, Norska atd.
Konkrétní instituce a výzkumné zaměření lze najít v obsahu jednotlivých výzkumných
projektů.
4.4 Externí a interní výzkumné projekty – granty
V roce 2009 byly na FPH VŠE v Praze řešeny kromě výzkumného záměru následující externí
granty (GAČR) a interní granty (IGA).
Tab. 1 Výzkumné granty realizované v r. 2009

MŠMT

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací
a jejich adaptační procesy

GAČR

Generátory tvorby hodnoty

GAČR

Marketingový výzkum body image

IGA VŠE

Analýza kurzu a modely rovnováţného reálného
měnového kurzu
Skutečné bariéry inovací
Vliv cen vybraných komodit na hospodaření
ekonomických subjektů
Výklady pojmu kompetence a ţádoucí kompetenční
profily absolventů VŠ
Cultural and Innovation Dynamics-Explaining the
uneven evolotion of human knowledge CID

IGA VŠE
IGA VŠE
IGA VŠE
6.RP
Ostatní
Ostatní
Ostatní

Návrh systému informační podpory ochrany
dopravní infrastruktury
Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem
její harmonizace a zvýšení její efektivnosti
Vytvoření systémového prostředí pro integraci
informační podpory krizového řešení v resortu
MD ČR

prof. Ing.
Eva Kislingerová, CSc.
doc. Ing.
Inka Neumaierová, CSc.
doc. Ing.
Jan Koudelka, CSc.
Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Ing. Michal Theodor
Ing. Tomáš Horník
Mgr. Tomáš Jindřich
prof. Ing.
Ivan Nový, CSc.
Ing.
Zdeněk Kopecký, Ph.D.
Ing.
Zdeněk Kopecký, Ph.D.
Ing.
Zdeněk Kopecký, Ph.D.

Tab. 2 Přijaté projekty v IGS 2010

IGS

Analýza a návrh systému hodnocení a výběru
dodavatelů veřejných zakázek

IGS

Innovationskultur in kleinen und mittleren

Ing.
Lenka Švecová, Ph.D.
Ing. Martina Jakl
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IGS
IGS
IGS
IGS
IGS
IGS
IGS
IGS
IGS

IGS
IGS
IGS
IGS
IGS
IGS

Unternehmen -- Die Wichtigkeit von weichen
Faktoren in den frühen Phasen des
Innovationsprozesses von international tätigen
kleinen und mittleren Unternehmen
Řízení a financování neziskových organizací se
zaměřením na organizace v kreativních průmyslech
Řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích s
vyuţitím klimatických derivátů
Řízení rizik a moţnosti jejich mezipodnikového
transferu
Specifické problémy hodnocení investic
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Akad.Eva Römerová
Homidová, MBA
Ing. Jindřich Špička
Ing.Tomáš Horník
Ing. Heřman Kopkáně

Řešení úpadku firem sanačními metodami v kontextu
Insolvenčního zákona
Faktory úspěchu mikro firem

Ing.Jaroslav
Schönfeld
Ing. Martin Kešner

Hodnocení efektivnosti procesů pomocí hodnoty pro
zákazníka
Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČRN

Ing. Ondřej Hykš

Kariérní vývoj ţen po mateřské dovolené a rozvoj
talentů v rámci managementu diverzity – porovnání
situace v Rakousku a v ČR
Asymetrická informace na trhu práce
Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a
středních podniků
Společenská odpovědnost firem v malých a středních
podnicích jako faktor zvyšování prosperity
Analýza efektivnosti investičních pobídek ve
středoevropském prostoru Evropské unie
Role finančních trhů při budování "green economy" příleţitosti a hrozby pro korporátní bankovnictví
Transfer znalostí prostřednictvím inovací a
managementu změny v segmentu obnovitelných
zdrojů a financí

Ing. Ivana Svobodová,
Ph.D.
Ing. Karina Ebhardt

Ing. Vítězslav Bican
Ing. Lukáš Procházka
Ing. Lenka
Sedláčková
Ing. Petr Makovský
Ing. Filip Sochor
Ing. Pavel Skopal

4. 5 Doktorské studium
Doktorské studium probíhalo ve dvou studijních oborech, a to jiţ podle nově akreditované
struktury:
- Podniková ekonomika a management
- Ekonomie
V roce 2009 studovalo na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze v průměru 150
doktorandů, z toho 11 studentů mělo přerušené studium. 10 studentů byli zahraniční studenti,
samoplátci.
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Přehled počtu studentů doktorského studia přijatých ke studiu v akademickém roce 2009/2010
uvádí následující tabulka
Tab. 2 Přijímací řízení na doktorské studium na FPH v r. 2009
OBOR

PREZENČNÍ
FORMA

KOMBINOV.
FORMA

VLÁDNÍ
STIPENDISTÉ

CELKEM

Podniková ekonomika a
management

9

34

0

43

Ekonomie

3

1

0

4

Celkem

12

35

0

47

Přehled počtu doktorandů, kteří v roce 2009 úspěšně obhájili doktorské disertační práce,
ukazuje následující tabulka:
Tab. 3 Doktorské disertační práce obhájené na FPH v r. 2009

Specializace

Prezenční
forma

Kombinovaná
forma

Celkem

Podniková ekonomika

1

6

7

Management

2

11

13

Marketing

0

1

1

Celkem

3

18

21

Tab. 4 Bližší informace o obhájených doktorských pracích v r. 2009
Autor + datum
obhajoby

Specializace

Název

Školitel

Ing.
Petr Janovský
26.3.2009

Podniková
ekonomika

Vybrané aspekty strukturální politiky

doc. Ing.
Pavel Sirůček,
Ph.D.

Trh práce a mezinárodní mobilita
pracovní síly

doc. PhDr.
Libuše
Macáková, CSc.
doc. Ing.
Jitka Srpová,
CSc.

Ing.
Podniková
Pavel Kaczor
ekonomika
21.4.2009
Ing. Jiří Dědina Management
20.5.2009
Ing. Martina
Sieber
11.6.2009
Ing. Jan
Vlachý
11.6.2009
Ing. Ivana
Svobodová
11.6.2009
Ing. Ladislav

Podniková
ekonomika
Podniková
ekonomika
Podniková
ekonomika
Podniková

Chování expatriantů a jejich vliv na
organizační architekturu německých a
rakouských dceřiných společnosti
v České republice
Stínové ceny v české
ekonomice
Assessing the Tax
Liability Using an
Option –Based Model
Hodnocení
úspěšnosti fúzí
a akvizic v ČR
Internacionalizace

prof. Ing. Eva
Kislingerová,
CSc.
doc. Ing. Jiří
Hnilica, Ph.D.
doc. Ing. Inka
Neumaierová,
CSc.
prof. Ing.
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Tyll,MBA
11.6.2009

ekonomika

Ing.Mgr.
David Suchánek
11.6.2009

Podniková
ekonomika

Hans-Jürgen
Jeebe, MBA
15.6.2009
Ing.David
Víteček
17.6.2009
Ing. Jan Hamza
9. 9. 2009
Ing.Ondřej
Kočí
9.9.2009
Mgr. Tereza
Králová
16.9.2009
PhDr. Martin
Cipro
16.9.2009
Ing. Dana
Roubínková
16.9.2009
Ing. Miroslav
Špaček,MBA
23.9.2009
Mgr. Tomáš
Jindřich
23.9.2009
Ing. Josef
Vojta
23.9.2009
Ing. Petr Jirsák
30.9.2009

Management Diversity Management in ITProjekten

prof. Ing. Ivan
Nový, CSc.

Marketing

Vliv primární percepce na osobnost
značky v perspektivě
spotřebního chování
Management Specifika vedení a
rozvoje projektových týmů v IS/CT
Management Měření efektivity
pracovních týmů

doc. Ing. Jan
Koudelka, CSc.

Management Networking a podmínky jeho úspěšné
realizace

doc. PhDr. Eva
Bedrnová, CSc.

Management Koučování-analytický přístup
v českém managementu

prof. Ing. Ivan
Nový, CSc.

Management Management obcí:
stavební materiál organizační
architektury obecních úřadů
Management Scénářové a simulační přístupy
v analýze rizika investičních projektů

doc. Ing. Jiří
Dědina, CSc.

Management Řízení rozvoje talentů

doc. Ing. Otakar
Němec, CSc.

Management Konkurenční výhoda zaloţená
na řízení pracovního kapitálu firmy v
období ekonomické krize
Management Informační podpora
manaţerského rozhodování v
logistice
Management Řízení lidských zdrojů v malých
a středních podnicích

prof. Ing. Jaromír
Veber, CSc.

Management Moderní přístupy v řízení organizací
veřejné správy se zaměřením na
projekty partnerství
veřejného a soukromého sektoru

prof. Ing. Jaromír
Veber, CSc.

Ing. Lucie
Václavková
30.9.2009
Ing. Marek
Pavlík
4.11.2009

podnikových činností
Outsourcing a offshoring
Finanční aspekty
fúzí a akvizic
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Jiří
Dvořáček,CSc.
doc. Ing. Jaruše
Krauseová, CSc.

doc. Ing. Karel
Pavlica, Ph.D.
doc. Ing. Karel
Pavlica, Ph.D.

prof. Ing. Jiří
Fotr, CSc.

prof. Ing. Petr
Pernica, CSc.
prof. Ing. Zuzana
Dvořáková, CSc.

V souladu se schválenými předpisy FPH se v průběhu roku 2009 ke všem, následně
obhájeným doktorským pracím, uskutečnila v předstihu kolokvia.
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4.6 Publikační činnost
Publikační činnost učitelů a prezenčních doktorandů fakulty, vyjádřená počty záznamů podle
jednotlivých kateder, je uvedena v následující tabulce.
Tab. 5 Publikační činnost FPH v r. 2009

Katedra

Počet záznamů

Katedra podnikové ekonomiky

154

Katedra managementu

116

Katedra personalistiky

32

Katedra psychologie a sociologie řízení

40

Katedra marketingu

24

Katedra logistiky

19

Katedra mikroekonomie

68

Katedra Arts managementu

6

Celkem

445

Podrobný přehled jednotlivých publikačních výstupů ve struktuře sledované RIV a MŠMT lze
nalézt v elektronické evidenci VŠE v Praze.
Stejně jako v předchozích letech ocenila Vědecká rada FPH nejlepší publikace, publikované
pracovníky fakulty v roce 2009.
Autoři do soutěţe přihlásili celkem 23 publikací ve 4 kategoriích. O vyhodnocení všech
publikací byla poţádána komise z členů VR, které předsedal prof. Ing. Leo Vodáček, CSc.
Tab. 6 Oceněné publikační tituly autorů z FPH v r. 2009

Kategorie:

Pořadí:

Titul:

1

Veber, J. a kol.: Management/Základy moderní manaţerské
přístupy výkonnosti a prosperita, Management Press 2009

2

Hnilica, J., Fotr, J.: Aplikovaná analýza rizika ve finančním
managementu investičním rozhodování, Grada Publishing 2009

1

Vyskočil, V. K., Časovskych, V.P.: Facility management,
Uralská lesnicko-technická univerzita, Jekatěrinburg 2009

Článek v odborném
časopise.

1

Fotr, J., Švecová, L., Špaček, M., Postaudity investičních
projektů, Ekonomický časopis, č. 7/2009

Příspěvek ve
sborníku, příspěvek
na odborné
konferenci

1

Smrčka, L.: Potenciál vývoje počtu insolvenčních podání
v české ekonomice, Kolokvium-Tatranská Javorina, Slovensko
2-5 září 2009

1

Malý, M.: New Forms of Managerial Education in Knowledge
Society, Konference-Second World Summit on the Knowledge
SocietyChania Crete,Greece 16-18.9.2009

Kniha, učebnice,
monografie

„
(ve světovém jazyce)

„
(ve světovém
jazyce)
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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
internacionalizace.
Významným krokem v oblasti internacionalizace bylo podání ţádosti o akreditaci Equis (The
European Quality Improvement System) představující špičkovou celosvětově uznávanou
akreditaci udělovanou Efmd (European International Membership Organisation) a zpracování
hodnotící zprávy.
Dalšími kroky byly aktivity směřující k uzavření společného bakalářského programu
s Moskevskou městskou universitou managementu, jejímţ zřizovatelem je Vláda Moskvy.
Téţ byly učiněny první kroky ve spolupráci s vietnamskou Quang Binh University, Dong Hoi
City, která by měla směřovat ke společnému bakalářskému programu.
5.1 Oblast pedagogiky
V akademickém roce 2009/10 pokračovala výuka navazujícího magisterského studijního
oboru International Management, která probíhá plně v anglickém jazyce. Východiskem
obsahového zaměření studijního oboru je mezinárodní program CEMS MIM (Master´s
Degree in International Management). Jedná se o studijní program typu Joint degree sítě
CEMS (The Global Alliance in Management Education), jeţ je sdruţením dnes jiţ 27
prestiţních vysokých škol a 61 velkých multinacionálních firem. V rámci navazujícího
magisterského studijního programu absolvují studenti jeden semestr na zahraniční partnerské
CEMS univerzitě. Studijní obor byl v roce 2009 vyučován jiţ druhým a na základě tříkolového přijímacího řízení bylo pro akademický r. 2009/10 přijato 45 českých studentů.
V programu současně v roce 2009 studovalo 27 studentů z partnerských zahraničních škol.
V roce 2009 získal tento program 1. místo v celosvětovém hodnocení evropských vysokých
škol zaměřených na oblast podnikání a managementu organizovaným Financial Times.
I ve standardních studijních oborech fakulty pokračoval nastolený pozitivní trend ve
zvyšování počtu kurzů vyučovaných v anglickém jazyce, resp. v cizích jazycích. Na fakultě
bylo v r. 2009 akreditováno 45 předmětů vyučovaných v anglickém jazyce pracovníky fakulty
pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů a současně odučeno 33 předmětů
hostujícími profesory. Ve značné většině případů se jedná o dlouhodobější spolupráci
s hostujícími profesory, kteří přijíţdějí kaţdoročně, jako např.:
- Wladimir Andreff – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francie – 3PE682
Globalizace ekonomiky sportu (anglicky),
- Irena Descubes – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francie – 3PE667 Ekonomika a
řízení neziskových organizací (anglicky),
- Helmut Lang – Staatlichen Berufsoberschule Nűrnberg fűr Wirtschaft und Technik,
Německo – 3PE681 Úvod do analýzy nákladů a výkonů (anglicky, německy),
- Volker Eickenberg – Europaischen Fachhochshule Rein/Erft, Německo – 3PE661
Managerial Finance (anglicky),
- Tor Johannssen – NHH Bergen, Norsko – 3IG602 Innovation and Entrepreneurship with
focus on commercialization (CEMS elective course), (anglicky),
- Michael
Teubert,
Vice
President
Human
Resources
International,
Hirschmann Automation and Control GmbH, Neckartenzlingen, Německo –
3MA627 Mezinárodní management lidských zdrojů (anglicky),
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Richard Brunet-Thornton, nezávislý konzultant, Kanada – 3MA624 Knowledge
Management (anglicky) a 3MA638 Manaţerská komunikace/komunikace pro manaţery
(anglicky),
prof. Roy McLarty, programovým ředitelem MBA programu na University of East
Anglia, Velká Británie – 3MA625 Mezinárodni management v podmínkách globalizace
(anglicky),
Jorge H. Cooper (US), Dynargie, s. r. o., Praha – 3PA661 Řízení lidí v multikulturním
prostředí (anglicky),
Eric David Olsen (US), Dynargie, s.r.o., Praha – 3PA661 Řízení lidí v multikulturním
prostředí (anglicky),
Jens Trummer (občanství US a Belgie), The Central European University Business
School, Budapest, Maďarsko – 3PA667 Strategické vedení a Corporate Social
Responsibility (anglicky),
Michal Čorba (národnost SR), PWC Praha – 3PA669 Podnikové vzdělávání v praxi
(anglicky),
László Zolnai, Corvinius University Budapest, Maďarsko – 3PA670 Ethics in HRM
(anglicky),
prof. Jose Amozurrutia, University of Mexico, Mexiko – 3PS622 Sociologie (anglicky),
prof Ricardo Munoz, University of LIMA, Peru – 3PS211 Psychologie a sociologie
řízení,
doc. Dr. Ljubica Bakić-Tomić, University of Zagreb, Chorvatsko – 3PS428 Psychologie a
sociologie ekonomického chování (anglicky),
prof. Henry Belfanz – Bradley University, Illinois, USA – 3MG627 Evolution of
Advertising in America – 3MG636 Political Marketing (anglicky),
prof. Andreas Zehetner – Upper Austria University of Applied Sciences, Rakousko –
3MG633 B2B Marketing (anglicky),
Dr. Kai Schilling – University of Heidelberg, Německo – 3MG624 Media-Economic and
Media-Marketin (anglicky),
prof. Dr. Kraugher-Krainer Upper Austria University of Applied Sciences, Rakousko,
Dr. Jarmo Lechtinen – majitel a ředitel poradenské firmy Aspectum, Finsko – 3MA622 –
Řízení vztahů se zákazníky (anglicky)

Současně naši učitelé působí jako hostujících profesoři, i kdyţ zatím v menším rozsahu:
- Prof. Nový na FH Regensburg a FH Wieden, Německo,
- PhDr. Hubinková na University of Zagreb, Chorvatsko.
- prof. Malý přednesl cyklus přednášek na amerických universitách, USA,
- doc. Pichanič na University of East Anglia,
- PhDr. Kašparová presentace přednášek na třech universitách v Indii,
- doc. Hnilica v rámci CEMS MIM Entrepreneurial Finance Faculty Group přednášel na
blokovém semináři Entrepreneurial Finance na Università Commerciale Luigi Bocconi
v italském Miláně.
Pozitivní trend byl zaznamenán v počtu vyjíţdějících studentů na semestrální výměnné
pobyty, kdy vycestovalo, včetně tzv. „free avers“ 50 studentů. Do celkového počtu studentů
vyjíţdějících studentů je současně nutno zahrnout 44 studentů magisterského programu
International Management, měsíční výměnný pobyt čtyř studentů s Universitou
v Krasnojarsku (Rusko), tří studentů s Victoria University v Kanadě apod.
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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 přináší moţnost účastnit se mezinárodních
výzkumných projektů, prezentovat výsledky na mezinárodních konferencích. Pracovníci
katedry psychologie a sociologie jsou zapojeni do 6. Rámcového projektu „Culture and
Innovation Dynamics“, řešeného společně s partnery z Itálie, Švýcarska a Německa. 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
univerzitami.
Pracovníci fakulty uskutečnili celou řadu zahraničních sluţebních cest, jako příklad je moţno
uvést: řešitelé výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a
jejich adaptační procesy“ uskutečnili pracovní cestu do Itálie. Katedra psychologie a
sociologie byla spoluorganizátorem mezinárodní letní školy v Madridu „Psychology of
Enterpreneurship Research and Education“ a pro rok 2010 připravuje letní školu na VŠE.
Doc. Bedrnová, doc. Jarošová se aktivně účastnili 11th European Congress of Psychology,
Norsko, doc. Pauknerová absolvovala studijní pobyt na University of Pittsburg, USA, PhDr.
Kašparová mezinárodní konference v Číně. Ing. Lukeš referát na kongresu EAWOP ve
Španělsku. prof. Veber se zúčastnil konference ve Finsku a jednání o spolupráci ve Vietnamu.
Pracovníci katedry managementu dále rozvíjeli navázanou spolupráci se sesterskou školou
Hochschule Liechtenstein (Ing. Švecová, Ing. Kačín a Ing. Říčka), dále se zúčastnili kursu
Kepner Tregoe ve Velké Britanii (Ing. Švecová, Ing. Kačín). Z katedry podnikové ekonomiky
Ing. Sieber se účastnil semináře ve Velké Britanii, doc. Novotný se aktivně zúčastnil First
European Conference in Sports Economics, Paříţ, Francie a konference IASE "Sport Megaevents and their Legacies" v Jihoafrické republice, spolu s Mgr. Jiřím Kotábem, Ing Smrčka
jako Academic visitor for Trinity Term 2009 ve Velké Britanii. Několik pracovníků fakulty
presentovalo své příspěvky na mezinárodní konferenci v Bulharsku. Prof. Dvořáková se
s příspěvkem zúčastnila konference v Německu, doc. Novotný přednesl příspěvek na First
European Conference in Sports Economics, Paříţ, Francie a na konferenci IASE "Sport
Mega-events and their Legacies" v Jihoafrické republice, spolu s Mgr. Jiřím Kotábem.
Pozitivní jsou zahraniční aktivity doktorandů – postdoktorandská zahraniční stáţ na
Laboratoire d´optimisation des systemes industriels, Université de Technologie de Troyes ve
Francii - Ing. Jan Melechovský, Ph.D a výzkumně-studijní pobyt na Institute of Transport
and Logistics Studies, The University of Sydney, Austrálie Ing. Petr Koláře.
V případě účasti v zahraničí na mezinárodních konferencích byla jednoznačně dávána
přednost účasti, pokud byla doprovázena vlastním vystoupením či příspěvkem zúčastněného.
5.3 Ostatní aktivity
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.
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6. Informatizace na fakultě
V roce 2009 byla informatizace na fakultě svěřena pod Středisko informatiky a funkci
tajemnice pro informatizaci fakulty. Tým pěti studentů řídí asistent pro informatizaci a
v rámci střediska se realizují zejména tyto aktivity:
- správa webových stránek fakulty,
- zabezpečení provozu počítačové učebny,
- zabezpečení funkčnosti kopírovacích místností fakulty a techniky v zasedacích
místnostech fakulty,
- evidenci hardwaru na fakultě, instalace počítačů,
- pomoc zaměstnancům a externistům fakulty v oblasti výpočetní techniky aj.
V letních měsících byla kompletně přeinstalována počítačová učebna RB 437, neboť většina
počítačů v té době měla softwarové chyby, vzhledem ke speciálním dodatečným instalacím
některých softwarů, které má fakulta zakoupeny. Bylo zprovozněno certifikační středisko pro
certifikace MCAS v součinnosti s katedrou managementu a jejím projektem financovaným
z prostředků OPPA.
Celý podzim roku 2009 byl spojen s přípravou nových webových stránek fakulty a jejím
přechodem na celoškolský desigen.
Fakulta v tomto období zakoupila nový server, na který přemigrovala nové i stávající weby
jednotlivých kateder a institutů včetně přechodů na nová řešení.
Hardwarová obnova byla provedena v předcházejícím roce, v roce 2009 byla prováděna běţná
údrţba a doplňování operačních pamětí do starších počítačů. Byly nakoupeny nové notebooky
do zasedacích místností.
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7. Činnost fakultních institutů
V r. 2009 se plně rozběhla činnost fakultních institutů. Smyslem jejich zřízení bylo
podporovat vztahy fakulty s praxí. Kromě pedagogických výkonů určených pro výuku na
fakultě, všechny zbývající aktivity mají charakter doplňkové činnosti.
7.1 Mezinárodní škola podnikání a managementu – ISBM
ISBM je vzdělávací institut Fakulty podnikohospodářské, který v rámci doplňkové činnosti
FPH realizuje podnikatelské a manaţerské vzdělávací aktivity charakteru celoţivotního
vzdělávání určené zejména vyššímu a vrcholovému managementu podniků a dalších
organizací a institucí.
V r. 2009 se rozeběhla činnost ISBM v obou jeho klíčových směrech:
- organizace studijního programu Masters in Business Administration (MBA) – v březnu
byl zahájen první běh tohoto studia, téţ proběhl týdenní modul určený pro MBA studenty
z Ruska,
- organizace krátkodobých odborných manaţerských kurzů pro praxi – v průběhu roku byla
realizována řada kurzů, jejich významným zákazníkem byla společnost Metrostav.
7.2 Institut rozvoje podnikání – IDE
IDE je samostatný institut Fakulty podnikohospodářské, jeho posláním je šířit a rozvíjet
podnikatelské myšlení a aktivity mezi studenty a usnadnit jim počáteční kroky v jejich
samostatném podnikání.
Ve smyslu výše uvedeného institut vyvíjel v r. 2009 pestrou činnost zaměřenou na realizaci
rady průzkumů (některé byly realizovány ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR),
zorganizoval několik odborných přednášek spojených s panelovou diskusí, prezentace
úspěšných podnikatelů. Popularitu mezi studenty získala soutěţ Milionový nápad, do které se
přihlásilo 174 účastníků s podnikatelskými projekty. Stranou pozornosti ovšem nestojí ani
poradenská činnost a konzultace pro začínající podnikatele. V rámci podnikatelského
inkubátoru došlo k zavedení 5 podnikatelských projektů, z nichţ jeden dokonce dospěl do
stádia ochrany průmyslových práv v podobě průmyslového vzoru.
Z pohledu propagace fakulty nelze přehlédnou více jak stovku sdělení v médiích, včetně
televize, radia, novin a internetu.
7.3 Institut pro technologický a inovační management – TIM
TIM je institut fakulty, který se zaměřuje jednak na výuku pro studenty fakulty, jednak na
výzkumné aktivity v oblasti inovačního a technologického managementu, včetně organizace
odborných workshopů a konferencí. Na činnosti institutu se téţ podílí Dr. Stefan Hüsing
z university v Regensburgu.
V rámci pedagogické činnosti je garantem výuky předmětů:
- 3TM671 – Inovační a technologický management
- 3PE672 – International strategy (CEMS)
- 3PS665 – Entrepreneurship (CEMS)
7.4 Centrum technické normalizace – CTN
CTN je nejmladším samostatným pracovištěm fakulty, jde o oficiální označení propůjčované
do uţívání Úřadem pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví (jako národní normalizační
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organizace) právnickým osobám, jeţ se aktivně účastní na procesu tvorby technických norem
na úrovni mezinárodních a evropských normalizačních organizací, přejímání evropských a
mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem (ČSN) a s tím
spojené další činnosti, jako např. připomínkování, formulace odborných vyjádření a
stanovisek, účasti na činnosti technických normalizačních komisí apod. CTN mohou pořádat
odborné akce k technickým normám, vydávat příslušné publikace (např. komentáře apod.)
CTN na Fakultě podnikohospodářské se ve své činnosti zaměřuje zejména na překlady
mezinárodních a národních norem do podoby ČSN z oblastí, které jsou blízké zaměření
fakulty. V r. 2009 centrum zabezpečilo překlad normy ISO 9001 a normy ISO 9004.
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Část B: Zpráva o činnosti kateder
Na fakultě podnikohospodářské působí v současnosti osm kateder. Jak bylo uvedeno v úvodu,
od února 2009 působí na fakultě nová katedra Arts Managementu.
Katedry ve své činnosti jsou zejména odpovědny za výuku akreditovaných předmětů, a to jak
pro účely fakulty, tak i pro studenty ostatních fakult. Jsou odpovědny za rozvoj jimi
vyučovaných disciplin jak po obsahové, tak i didaktické stránce. Náplní činnosti fakult je i
vědecká činnost, která by obsahově měla být velmi blízká pedagogické činnosti. Katedry se
mohou buď přímo, nebo prostřednictvím institutů zapojovat do doplňkové činnosti a
realizovat různé vzdělávací či poradenské projekty pro praxi. Ze strany vedení fakulty jsou
podporovány jak pedagogické, tak i vědecké či další kontakty kateder, resp. jejich pracovníků
s partnerskými institucemi v zahraničí.

8 Činnost kateder fakulty
8.1 Katedra arts managementu
Katedra arts managementu byla ustavena k 1. únoru 2009. Její personální sloţení v době
vzniku bylo představováno vyučujícími, kteří byli v pracovním poměru ke katedře
managementu (jako její jedna ze sekcí), v převáţné většině se jednalo o pracovní poměry na
dohodu o provedení práce. Tyto pracovní závazky byly postupně převedeny na nově vzniklou
katedru a po výběrovém řízení uskutečněném v polovině roku byla řada pracovních úvazků
změněna od září 2009 na částečné pracovní poměry. Katedra má v současné době 3
doktorandy studující na NF, v rámci smluvního zajištění výchovy doktorandů ve
specializovaných kulturních oborech jsou v doktorském studiu na FF UK a FF UP
v Olomouci další dva členové katedry.
Pedagogická činnost
Do počátku února byla výuka předmětů zaměřených na management umění a kultury
realizována pracovní skupinou, která organizačně vykonávala svoji činnost jako sekce katedry
managementu, po ustanovení katedry Arts managementu, došlo k řadě změn ať formálních či
obsahových. Formálně se změnily identy vyučovaných předmětů, jejichţ gesci převzala nová
katedra, došlo ovšem i k drobným aktualizacím v obsahu vyučovaných předmětů na základě
prvních zkušeností s jejich výukou. Katedra dále připravila i úpravy podílu povinných a
volitelných předmětů v rámci bakalářského studia a pro výuku v roce 2010 předloţila návrhy
volitelných předmětů: Datové zdroje a informační systémy v oblasti kultury, Příklady obnovy
a vyuţití stavebních památek a anglický předmět Administration in Culture.
Oblibu si mezi studenty jak bakalářského, tak magisterského studia získaly odborné exkurse,
kterých se podařilo v r. 2009 uspořádat celkem šest (vyuţití památkového dědictví v městě
Polička, na hradě Svojanov a v přilehlých lokalitách, diskuzi o moţném vyuţití hmotné a
nehmotné kultury pro rozvoj cestovního ruchu s majiteli objektů Týnec u Klatov a Čachrov a
státního zámku Klenová, praktické animace kulturních památek prostřednictvím ţivého umění
jako je hudba, malba, fotografie, film apod. v autentickém přírodně-kulturním prostředí,
Čertova stěna, Český Krumlov, Zlatá Koruna, Boršov apod.).
Hlavní osou činnosti katedry v roce 2009 byla příprava magisterského prezenčního studia, kde
katedra garantuje šest oborově profilujících předmětů Management a organizace v oblasti
hmotné kultury (3AM496), Management a organizace v oblasti kreativní kultury (3AM497),
Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby (3AM592), Management výroby v jednotlivých
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segmentech kreativní kultury (3AM593), Multikulturní Evropa (3AM494), Ekonomika
kultury a kreativní průmysl (3AM491).
V rámci rozšíření záběru anglické výuky v programu International Management katedra
připravila a nový předmět Multicultural Europe, s jehoţ výukou v anglickém jazyce bude
započato téţ v roce 2010.
S tím, jak se výuka na bakalářském i magisterském stupni dostávala a dostává do závěrečných
ročníků, musela katedra zabezpečovat činnosti, které mají ostatní katedry zvládnuty jako
rutinní činnosti – vyhotovení komplexních sad otázek ke státním zkouškám, organizaci
obhajob diplomových a bakalářských prací atd.
Vědecko-výzkumná činnost
Katedra zpracovala v roce 2009 menší grant FRVŠ „Inovace studijních předmětů pro vedlejší
specializaci oboru Arts management“. Výsledků – diskusí, rešerší, odborných setkání a
analytické činnosti – bylo pouţito zejména k upřesnění předmětů prezenčního magisterského
studia Arts management, které se mohou stát v blízké budoucnosti náplní samostatné vedlejší
specializace.
Katedra v průběhu r. 2009 se spolupodílela na organizaci několika konferencí, např. se stala
spolu s Národním centrum Regionpartner a Krajským úřadem Jihomoravského kraje,
spolupořadatelem konference „Šance měst a regionů.“ 2. – 3. 3. 2009 v Brně, spolu
s Ministerstvem kultury ČR a Studiem Axis se podílela na koncepci a přípravě programu
konference „Obnova památek“ 24. – 25. 3. 2009.
Členové katedry se angaţují i publikačně. Za pozornost stojí publikace Heřmanová, E.,
Chromý, P.: Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka.
Praha: ASPI, 2009, dále Šulcová, I.: Integrované plány rozvoje měst. Aktuální praktický
průvodce čerpáním finančních prostředků a podpůrné pomoci z programů státní podpory a
Evropské unie na CD. Leden 2009, ISSN 1214-9829. Kromě těchto titulů členové katedry
publikovali sedm odborných textů v různých sbornících a periodikách.
Ostatní aktivity
Spolek student Arts management ve spolupráci s katedrou uspořádal v květnu „Arts
Sympozium“ k problematice managementu umění, z hlediska stávající praxe, vývojových
trendů a výuky na různých školských institucí v rámci ČR, konference byla spojena s diskusí
k rozvoji oboru Arts management na VŠE a s navazováním spolupráce s různými uměleckými
pracovišti a budováním infrastruktury aktérů v oblasti uměleckého managementu.
Katedra dlouhodobě usilovala o zřízení akademického hudebního tělesa v rámci oborou Arts
management, v květnu 2009 bylo zaloţeno „Tylečkovo kvarteto“, které účinkuje při akcích
pořádaných fakultou i katedrou.
8.2 Katedra logistiky
V personální situaci katedry došlo k následujícím změnám: jednomu jmenování profesorem
a dvěma úspěšným dokončením doktorského studia, z toho jednoho na FPH VŠE v Praze a
jednoho na Fakultě dopravní ČVUT v Praze.
Pedagogická činnost
Katedra logistiky vyučovala předměty v bakalářském, magisterském a doktorském stupni
studia v rámci studijních programů Podniková ekonomika a management, International
Management a Arts Management. V bakalářském stupni to byl fakultně povinný předmět
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Logistika a volitelné předměty Doprava, Logistika v elektronickém obchodu, Nákup a
zásobování a City logistika. V magisterském stupni vyučovala vedlejší specializaci Logistika
– mezinárodní přeprava a zasílatelství s předměty Logistické systémy, Supply Chain
Management, Mezinárodní přeprava a zasílatelství (rovněţ v distanční formě) a Logistika,
mezinárodní přeprava a zasílatelství – aplikace (včetně starších volitelných předmětů se
shodným obsahem); v magisterském stupni to byly dále volitelné předměty Doprava a spoje –
aplikace a Fleet Management, nově Námořní a multimodální přeprava (zároveň byla
připravována budoucí výuka tohoto předmětu v angličtině) a pro Arts Management předmět
kombinovaného studia Arts Logistics. Výuka byla doplněna několika odbornými exkurzemi
(např. do TNT Express Worldwide, ČSKD – Intrans, Menzies Aviation, ČD – DUSS
Terminal, DB Schenker), uspořádanými katedrou nebo ve spolupráci s ní Klubem mladých
logistiků; exkurze měly výborný ohlas u studentů. Pro International Management, resp.
CEMS vyučovala předměty International Logistics a Global Supply Chain Management (oba
v angličtině). V elitním programu Honors Academia proběhla výuka povinného předmětu
Logistika včetně souvisejících exkurzí do provozů Škoda Auto a DB Schenker a spolupráce
na exkurzi do přístavu Hamburg. V doktorském stupni byl vyučován volitelný Logistický
Management. Katedra byla školicím pracovištěm pro sedm doktorandů.
Vědecko-výzkumná činnost
Členové katedry se zapojili jako spoluřešitelé do realizace výzkumného záměru fakulty –
„Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ mimo půdu
fakulty pak lze uvést spoluřešitelství víceletých programů MD ČR Bezpečná a ekonomická
doprava a Podpora realizace udrţitelného vývoje a spolupráci s Českou společností pro
dopravní právo na projektu MD ČR k novému přepravnímu řádu pro silniční nákladní
dopravu. V roce 2009 byl zahájen dlouhodobý studijně-výzkumný pobyt pracovníka katedry
ve formě postdoktorské stáţe v Laboratoire d´optimisation des systemes industriels na
Université de Technologie de Troyes; i tento pobyt byl přínosem k internacionalizaci
fakulty.
Proběhla úspěšná obhajoba doktorské disertační práce člena katedry na téma Informační
podpora manaţerského rozhodování v logistice (SCM) – simulace.
Členové katedry byli posuzovateli ţádostí vysokých škol o akreditace studijních programů a
oborů pro Akreditační komisi MŠMT ČR, byli členy habilitačních komisí a zpracovávali
oponentní posudky v rámci obhajob doktorských disertačních prací pro několik vysokých
škol.
Výsledkem publikační činnosti byla kniţní monografie Arts Logistics se spoluautorstvím
specialistů z Národní galerie v Praze, Národní knihovny ČR, CIKS VŠE v Praze a DB
Schenker, která vyšla začátkem roku 2009 a řada článků v časopisech Doing Business in the
Czech Republic, Czech Business and Trade, Truck and Business, Logistics News, Logistika,
Doprava a silnice, Dopravní noviny a v dalších.
Spolupráce s praxí
Tyto aktivity zahrnovaly jednak četné neformální vztahy s podniky, vyuţívané ke vstupům
jejich manaţerů do výuky většiny předmětů a ve prospěch studentských kvalifikačních prací,
jednak průběţný spoluřešitelský podíl na víceletých projektech Ministerstva dopravy a České
společnosti pro dopravní právo (viz vědecko-výzkumná činnost) a spolupráci s rakouským
Institute for International Research na manaţerských vzdělávacích kurzech. Další spolupráce
s Národní galerií v Praze a s týmem výstavní a veletrţní logistiky DB Schenker se týkala
výuky Arts Logistics.
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Katedra byla členem České logistické asociace (jeţ patří k European Logistics Association) a
přidruţeným členem Svazu spedice a logistiky České republiky (člen FIATA a CLECAT);
pracovníci katedry udrţovali své členství ve Společnosti pro dopravní právo, Supply Chain
Council, International Purchasing and Supply Education and Research Association, Chartered
Institute of Purchasing and Supply a působili v Logistics Faculty Group při CEMS. Těmito
aktivitami a členstvím se zároveň podíleli na procesu internacionalizace fakulty.
Členové katedry byli účastni v redakčních radách odborných časopisů Logistika, Doprava a
silnice a Truck and Business.
8.3 Katedra managementu
V kvalifikačním rozvoji katedry došlo k pozitivnímu posunu ve směru dvou úspěšně
obhájených doktorských prací členů katedry.
Pedagogická činnost katedry
V průběhu roku 2009 katedra zabezpečila všechny plánované pedagogické úkoly určené
rozvrhem studia ve všech formách výuky, tj. prezenční, kombinované i distanční a na všech
stupních studia – bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském. V průběhu roku
2009 se katedra managementu výrazně podílela na rozvoji studijního oboru Arts management,
jak pro bakalářské studium, tak pro navazující magisterské studium.
Ke konci roku 2009 katedra nabízela výuku 68 předmětů (mimo doktorské studium) z toho
13 v angličtině. Katedra zabezpečuje mj. výuku šesti povinných předmětů na bakalářském a
navazujícím magisterském stupni oboru Podniková ekonomika a management, deseti
povinných předmětů v 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. 2009 pokračovala katedra v nabídce četných mimosemestrálně vyučovaných předmětů
(celkem nabídla 10 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),
Manaţerská komunikace (Richard Brunet-Thornton z Kanady), specifika podnikání MSP
(Ing. Řehoř), mezinárodní managementu a globalizace (prof. Roy McLarty) i několik kursů
podnikatelské etiky (Petr Čaník).
V prosinci proběhla projekce filmů tvořených studenty oboru Arts Management v rámci
předmětu zaměřeného na projektové řízení. Nejlepší filmy získaly ceny děkana, katedry
managementu a vyučujících.
Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2009 byly členy katedry realizovány tyto klíčové projekty:




Výzkumný záměr MSM6138439905 "Nová teorie ekonomiky a managementu organizací
a jejich adaptační procesy" – řádnými členy jsou prof. Fotr, prof. Truneček, prof. Vlček,
Ing. Theodor a Ing. Vyskočil.
EEA Researchfund B/CZ0046/2/0013 Research Management Practice – Ing. Kačín, Ing.
Říčka a Ing. Švecová.
Regional Studies Association: Research Network Leading citizen-driven governance:
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Collective regional and sub-regional leadership (2009) – Ing. Potluka.
Výzkumný úkol IGA VŠE 9/08 „Skutečné bariéry inovací“ – řešitel Ing. Theodor.

Prof. Malý navázal vědeckou spolupráci v rámci sítě International Corporate Governance
Research Network s prof. M. Hilbem z University of St. Gallen. Tým ve sloţení Ing. Potluka,
Ing. Švecová, Ing. Kačín a Ing. Říčka získal podporu v rámci International Visegrad Fund
20920138 s projektem „Impact of EU Cohesion Policy in Visegrad countries: Challenges for
Future“, který bude realizován v roce 2010.
Výzkumné a odborné poznatky byly dále prezentovány v podobě publikací, článků
v odborných časopisech, příspěvcích a vystoupeních na konferencích, seminářích.
V r. 2009 členové katedry prezentovali celkem 115 publikačních titulů, mj. bylo vydáno
7 knih, kde členové katedry byly hlavními autory, včetně jedné v cizím jazyce, 3 články
v časopise s nenulovým impact faktorem, 9 článků v recenzovaných časopisech a 31
příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí. Mezi klíčové monografie roku
2009 lze zařadit:







Veber, Jaromír a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a
prosperita. Management Press.
Hnilica, Jiří – Fotr, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. Grada.
Antušák, Emil. Krizový management. Hrozby – krize – příležitosti. Wolters Kluwer.
Vojík, Vladimír. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Wolters
Kluwer.
Vyskočil, Vlastimil Karel. Facility management. Procesy a řízení podpůrných činností.
Professional Publishing.
Vyskočil, Vlastimil Karel. Facility menedžment. Jekatěringurg. Rusko.

Publikace Aplikovaná analýza rizika (spoluautor prof. Fotr) získala 3. místo v soutěţi rektora
VŠE za prestiţní publikaci ve své kategorii. V soutěţi děkana o nejlepší publikaci roku 2009
bylo oceněno 5 publikací, a to ve čtyřech z pěti kategorií: v kategorii knih a publikací získala
1. místo publikace Management autorského kolektivu pod vedením prof. Vebera, druhé místo
jiţ zmiňovaná publikace Aplikovaná analýza rizika, v cizím jazyce Facility menedžment Ing.
Vyskočila, v kategorii článek v odborném časopise článek Postaudity investičních projektů
kolektivu prof. Fotr, Ing. Švecová a Ing. Špaček a příspěvek na odborné konferenci prof.
Malého s názvem New Forms of Managerial Education in Knowledge Society.
Členové katedry jsou členy řady mezinárodních organizací, např. European Association for
Security (Ing. Antušák), Academy of Management, Management Institute a International
Institute of Business Analysis (Ing. Kačín), International Association of Management and
Society (prof. Malý). Prof. Malý je členem redakčních rad řady časopisů (International
Journal of Business Performance Management, Paradigm, Journal for East European
Management Studies či International Journal of Value Chain Management).
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 pobyt prof. Malého na University of Cincinnati jako hostujícího
profesora, účast členů katedry na řadě mezinárodních konferencí (prof. Malý, doc. Mládková,
Ing. Potluka, Ing. Hartman), pobyt doc. Pichaniče jako hostujícího profesora na University of
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East Anglia či návštěva Jiţní Ameriky a účast dalších členů katedry na konferencích v SR.
Ing. Lorenc navštívil Universitu LUISS Guido Carli v Římě a TU Dráţďany. Pokračovala
navázaná spolupráce s Hochschule Liechtenstein, několik pracovníků katedry (Ing. Kačín a
Ing. Říčka a Ing. Švecová) se účastnilo třítýdenní mobility financované z EEA Researchfund.
Ing. Švecová v rámci svého projektu na zvyšování kvalifikace se zúčastnila semináře Kepner
Tregoe Problem Solving and Decision Making (spolu s Ing. Kačínem).
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). 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 rámci projektu došlo k reakreditaci všech předmětů s cílem jejich harmonizace
s mezinárodně uznávanými certifikáty Microsoft® Certified Application Specialist (MCAS).
Bylo zřízeno testovací středisko, které mohou vyuţít studenti celé školy.
V roce 2009 katedra managementu získala podporu pro další dva projekty OPPA se začátkem
realizace od března 2010, a to konkrétně „Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a
vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace“ a „Rozvoj a podpora vzdělávání
mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze“.
Dále byly úspěšně realizovány dva projekty Fondu rozvoje vysokých škol, a to FRVŠ
2836/2009 Inovace předmětu "Projektový management" (řešitelkou byla Ing. Hrůzová) a
FRVŠ 1276/2009 Corporate Governance (Správa společnosti) s řešitelem prof. Malým.
Spolupráce s praxí
Pracovníci katedry se podíleli na poradenské činnosti pro praxi např. v oblasti strukturálních
fondů, kde 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, Ing. Kačín v průběhu roku realizoval expertní činnost pro Evropskou
komisi (DG Research) či EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency).
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, OP ZP, OPPA aj.).
Na podzim roku 2009 také proběhl čtyřdenní komerční kurz Certifikovaný facility manaţer.
Katedra navázala spolupráci se společností Century 21, která patří mezi světové jedničky na
realitním trhu s cílem přípravy vzdělavací akademie pro její členy. V průběhu roku 2009 byly
realizovány 3 běhy této akademie. Členové sekce Managementu kvality se anganţují v České
společnosti pro jakost a od roku 2009 funguje při FPH Centrum technické normalizace, jehoţ
ředitelem je Ing. Hykš z katedry managementu. I v roce 2009 pokračovala činnost Institutu
rozvoje podnikání (IDE), který je veden Ing. Kříţkem, téţ pracovníkem katedry.
8.4 Katedra marketingu
Katedra marketingu prošla v roce 2009 celou řadou významných změn, v personální oblasti
došlo ke změně vedoucího katedry, tuto pozici od února 2009 zastává Ing. Miroslav Karlíček,
Ph.D. Nově se do pedagogické činnosti katedry zapojil Mgr. Marek Novinský, do
pedagogické a výzkumné činnosti pak Ing. Dagmar Skokanová.
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Pedagogická činnost
V oblasti pedagogické činnosti došlo k celkové změně koncepce výuky. Na bakalářském
stupni byla zmodernizována výuka předmětu „Marketing 1“ (resp. „Marketing a podniková
politika“), který je vyučován pro všechny studenty VŠE. Výuka se posunula blíţe
k firemní praxi (mimo jiné navázáním spolupráce s výzkumnou agenturou Millward Brown).
Zároveň došlo k přechodu na elektronické testování. Na bakalářském stupni vznikl dále nový
povinný bakalářský předmět „Spotřební chování“ tak, aby jiţ daná problematika nebyla
vyučována nekoncepčně v rámci magisterského kurzu „Marketing 2“. Vzniklo i několik
nových volitelných bakalářských předmětů – např. „Marketing malých a středních firem“ či
„Psychologie pro marketéry“.
Na magisterském stupni došlo k posunu ve výuce předmětu „Marketing 2“. Tento předmět jiţ
nezahrnuje problematiku spotřebního chování, orientuje se primárně na marketing FMCG a
některé vybrané aplikace (marketing B2B, neziskového sektoru atp.). Otevřeno bylo mnoţství
nových volitelných magisterských předmětů – mimo jiné např. „Marketing umění a
kulturního dědictví“, „Politický marketing“, „Sportovní marketing“, „Osobní branding“ atp.
Rozšířil se rovněţ počet předmětů vyučovaných hostujícími profesory.
Výraznou změnou prošla rovněţ vedlejší specializace Marketing. Ta se po přeměně skládá
z pěti vyváţených pokročilých marketingových předmětů. Jsou jimi „Product/brand
marketing“ (připravovaný ve spolupráci se společností L´Oréal), „Marketingový výzkum“
(připravovaný ve spolupráci s řadou výzkumných agentur), „Segmentace trhu“ (připravovaný
ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median), „Komunikační plánování“ (připravovaný ve
spolupráci s komunikačními agenturami Ogilvy a EuroRSCG) a „Strategický marketing a
inovace“ (připravovaný ve spolupráci se společností Procter & Gamble). Vedlejší specializace
poskytuje studentům ucelený program přípravy pro klíčové manaţerské pozice v marketingu
(brand manager, product manager, marketingový manaţer). Nově se vedlejší specializace
otevřela i pro studenty 2. fakulty, kteří nyní tvoří asi polovinu z přijatých uchazečů.
Výše uvedené změny jsou pozitivně hodnoceny studenty, jak je patrné jak z ankety na ISIS,
tak z ankety provedené KMG.
Vědecko-výzkumná činnost
V oblasti vědy a výzkumu byl v roce 2009 zahájen výzkumný projekt Marketingový význam
body image (GA402/09/0311), vedený doc. Janem Koudelkou, CSc. Členové katedry se
rovněţ účastnili řešení výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské „Nová teorie
ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM 6138439905).
Pedagogové katedry publikovali v roce 2009 celkem 24 kniţních monografií, článků
v recenzovaných časopisech, příspěvků ve sbornících z konferencí, skript atp. V rámci
doktorského studia studovalo v roce 2009 specializaci Marketing 23 studentů.
V rámci rozvoje zahraničních aktivit došlo k rozšíření spolupráce s hostujícími profesory na
mimosemestrálních kurzech. V roce 2009 byly vyučovány kurzy „Spotřební chování“ v
angličtině, „Ekonomika a marketing medií“ v němčině, „Vývoj reklamy v USA“ v angličtině,
„B2B marketing“ v angličtině a „Politický marketing v USA“ v angličtině.
Spolupráce s praxí
Tyto aktivity se v roce 2009 výrazně rozšířily. Partnerské instituce se významně podílely na
výuce a na spolupráci při zpracování bakalářských a diplomových prací.
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8.5 Katedra mikroekonomie
Personální složení katedry mikroekonomie (KMIE) umoţňuje kvalitně plnit úkoly
v pedagogické i vědecko-výzkumné oblasti. Na katedře mikroekonomie pracoval k 31. 12.
2009 na plný pracovní úvazek 1 profesor, 5 docentů, 7 odborných asistentů. Na částečný
(poloviční a vyšší) úvazek na katedře působí 3 profesoři a čtyři odborní asistenti. Pracovníci
katedry jsou školiteli 3 doktorandů oboru Podniková ekonomika a management a
5 doktorandů oboru Ekonomie.
Pedagogická činnost
Jádrem pedagogické činnosti katedry jsou v 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.
V rámci doktorského stupně studia učitelé KMIE vyučují celoškolsky povinný předmět
Ekonomie (pokročilý kurs); v rámci oboru Ekonomie je oborově povinný předmět Dynamické
modely v ekonomii a v rámci oborů Ekonomie i Podniková ekonomika a management jsou
nabízeny volitelné předměty Teorie firmy a Komparace sociálně-ekonomických teorií ve
světle globalizace.
V akademickém roce 2009-2010 byla katedrou mikroekonomie nabídnuta studentům zcela
nová vedlejší specializace Analytik finančního sektoru. Na vedlejší specializaci se podílí jako
partner Česká spořitelna a.s. Konkrétními formami partnerství České spořitelny byly
v zimním semestru přednášky odborníků České spořitelny na přednáškách v předmětech,
z nichţ se skládá vedlejší specializace.
Pracovníci katedry připravili po obsahové i organizační stránce modul Ekonomie fakultního
studijního programu MBA Fakulty podnikohospodářské. Výuka modulu proběhla poprvé
počátkem r. 2010.
V roce 2009 vyšly tyto publikace pracovníků katedry mikroekonomie: Soukup, J. – Pošta, V.
– Neset, P. – Pavelka, T. – Dobrylovský, J.: Makroekonomie (cvičebnice), Melandrium, ISBN
978-80-86175-64-5, Soukupová, J. – Macáková, L.: Teorie firmy, Melandrium, ISBN 978-8086175-55-3.
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.
Vědecko-výzkumná činnost
Ve vědecko-výzkumné činnosti katedry bylo hlavní událostí zahájení výuky na novém
doktorském studijním oboru Ekonomie v akademickém roce 2009 - 2010. Do vstupního
ročníku studia bylo přijato prvních pět studentů.
Dále je třeba zdůraznit úspěšný průběh jiţ třetího ročníku vědecké konference Mezinárodní
statisticko-ekonomické dny na VŠE. Konferenci pořádali v září 2009 společně pracovníci
katedry mikroekonomie (FPH) a katedry statistiky a pravděpodobnosti (FIS).
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V roce 2009 byl na KMIE úspěšně ukončen projekt IGA FPH projekt evidenční číslo 10/2008
IGA Analýza měnového kursu a modely rovnovážného reálného měnového kursu.
Odpovědným řešitelem projektu byl Ing. Vít Pošta.
Dále byl v roce 2009 řešen rozvojový projekt MŠMT Rozvoj projektového servisu na VŠE
(odpovědný řešitel prof. Soukup).
V lednu 2010 byly úspěšně před oponentní komisí obhájeny výsledky projektu
podporovaného Fondem rozvoje vysokých škol 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 (odpovědná řešitelka prof. E. Kislingerová z katedry podnikové
ekonomiky) se podílejí tři pracovníci KMIE.
Výzkumná činnost katedry se promítla do 57 odborných statí a příspěvků, které pracovníci
katedry zpracovali během roku 2009. Sem patří – mimo jiné – 2 kniţní monografie, 1
příspěvek do kniţní monografie, 16 příspěvků do impaktovaných či recenzovaných časopisů a
21 příspěvků do sborníků z konferencí s mezinárodní účastí.
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 Economics – intermediate course (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 a Ing. Poštou
státní závěrečné zkoušky z předmětu Economics na magisterském studijním programu
International Business - Central European Realities.
Doc. B. Hořejší přednášela a vedla semináře v rámci předmětu Microeconomics v rámci
studijního programu Fakulty podnikohospodářské International Management – CEMS MIM,
vyučovaného v anglickém jazyce.
V roce 2009 vysoce pokročila příprava společného bakalářského studijního programu Fakulty
podnikohospodářské a MGU Moskva vyučovaného v ruském jazyce. KMIE participovala na
této přípravě vypracováním akreditačních materiálů pro předměty Mikroekonomie (doc.
Macáková) a Makroekonomie (prof. Soukup).
Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. zajišťovala výuku kurzu International Business
akreditovaného Arisona State University a organizovaného na VŠE.
V úterý 8. prosince navštívil katedru mikroekonomie a přednesl před studenty kursu
Ekonomie přednášku přední světový ekonom, profesor americké Columbia University Jeffrey
D. Sachs. Přednáška „Východiska ze světové hospodářské krize“ se vysílala ţivě na ČT 24.
Její
záznam
lze
shlédnout
na
webu
České
televize
na
adrese
http://www.ct24.cz/ekonomika/74849-predni-ekonom-sachs-v-praze-vyzval-k-prisnejsiregulaci-financniho-trhu/
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.
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8.6 Katedra personalistiky
Pedagogická činnost
V roce 2009 katedra personalistiky zabezpečila výuku předmětů:
-

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
2008/2009 a ZS 2009/2010 a vedlejší specializace Bezpečnost práce pro prezenční studenty
v ZS 2009/2010. 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. Přehled kurzů vyučovaných
hostujícími profesory je v následující tabulce.
Tabulka. Předměty vyučované hostujícími profesory na katedře personalistiky v 2009
3PA661 Řízení lidí v multikulturním prostředí
(anglicky) – LS 2008/2009, ZS 2009/2010

Eric D. Olsen, Dynargie, s.r.o.,
Švýcarsko

3PA661 Řízení lidí v multikulturním prostředí
(anglicky) - LS 2008/2009, ZS 2009/2010

Jorge H. Cooper, Dynargie s.r.o.,
Švýcarsko

3PA661 Řízení lidí v multikulturním prostředí
(anglicky)

Jan Campbell, OKIN Group (RF)
a Ural State Economy University,
Ekaterinburg, RF

3PA665 Seminář řízení lidských zdrojů (rusky) - LS
2008/2009, ZS 2009/2010

Elena Avramenko, School of
Economics, Ural State Gorky
University, RF

3PA666 Systém intenzivního rozvoje individuálních
schopností (anglicky) - LS 2008/2009, ZS
2009/2010

Jan Campbell, OKIN Group (RF)
a Ural State Economy University,
Ekaterinburg, RF

3PA661 Řízení lidí v multikulturním prostředí
(anglicky) – ZS 2009/2010

Michel Calef – K2L, Francie

3PA662 Seminář řízení lidských zdrojů (anglicky) –
ZS 2009/2010

Jorge H. Cooper, Dynargie s.r.o.,
Švýcarsko

3PA667 Strategické vedení a Corporate Social
Responsibility (anglicky) - ZS 2009/2010

Jens Trummer, The Central
European University Business
School, Budapest

3PA669 Podnikové vzdělávání v praxi (anglicky) - LS
2008/2009, ZS 2009/2010

Michal Čorba,
PricewaterhouseCoopers, Česká
republika, s.r.o., Praha

Přednášky vrcholových manaţerů a vlastníků významných firem v předmětu 3PA412
Personální řízení 2 jsou oznámeny na http://kp.fph.vse.cz/akt_externiste.php“.
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Katedra akreditovala nový předmět 3PA670 Etika v HRM (anglicky), který bude otevřen jako
mimosemestrální v roce 2010. Hostujícím profesorem bude prof. Láslzó Zsolnai, Corvinus
University of Budapest.
V souhrnu katedra nabídla českým a zahraničním studentům v LS 2008/2009 celkem 9 kurzů
vyučovaných v cizím jazyku a v ZS 2009/2010 pak 11 kurzů, které v souhrnu absolvovalo
více neţ 470 studentů.
Vědecko-výzkumná a publikační činnost
Ve vědeckovýzkumné činnosti se členové katedry podíleli na řešení dvou výzkumných studií
pro MPSV:
-

Dvořáková, Z., Kotíková, J., Pelka, F., Noveský, I., Němec, O., Šikýř, M.,
Matúšová, A. Zpracování studie vlivu předluţení na trh práce.
Č. projektu: CZ.04.3.07/1.1.00.1/0002. Spolufinancováno Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, červen
2009. 224 s.

-

Dvořáková, Z. , Šikýř, M., Kotíková, J., Noveský, I., Ašmerová, I., Matúšová, A.
Návrh systému finančního vzdělávání. Č. projektu: CZ.04.3.07/1.1.00.1/0002.
Spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Praha:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, červen 2009. 84 s.

V publikační činnosti členové katedry vč. doktorandů v prezenční formě studia publikovali
25 článků, příspěvků ve sbornících, recenzí a kapitoly v učebnicích.
Aktivní účast členů katedry na mezinárodních konferencích
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, TUVORA, Jiří. Finanční gramotnost jako ochrana jedince a
společnosti. Bratislava 22.05.2009 – 23.05.2009. In: Sociálna a ekonomická núdza –
bezpečnost jedinca a spoločnosti. Bratislava: Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce,
2009, s. 61–71. ISBN 978-80-89271-63-4.
HUBINKOVÁ, Zuzana, NĚMEC, Otakar, ŠIKÝŘ, Martin. Unemployment and
Overindebtedness in the Context of the Economic Crisis. Mezinárodní vědecká konference.
Zadar 12.11.2009 – 14.11.2009. In: ŠIMOVIČ, Vladimir, BAKIČ-TOMIČ, Lubica,
HUBINKOVÁ, Zuzana (ed.). ECNSI. Zagreb: Universita v Záhřebu, 2009, s. 151–156. ISBN
978-953-7210-22-9.
KUŘETOVÁ, Jana, NĚMEC, Otakar. Trendy na absolventských trzích práce v evropské unii
a jejich implikace pro řízení lidských zdrojů. 6. mezinárodní vědecká konference. In
Manažment ľudského potenciálu v podniku. 19.-20.05.2009. Ţilina: Ţilinská univerzita, 2009,
s. 103–111. ISBN 978-80-554-0013-6.
NĚMEC, Otakar, ŠIKÝŘ, Martin. Unemployment and Overindebtedness: Social Issues of the
Labour Market in the Period of the Economic Crisis. Mezinárodní vědecká konference.
Jekatěrinburg . 29.09.2009 – 02.10.2009. In: International Eurasian symposium.
Jekatěrinburg: Uralská lesnická univerzita, 2009, s. 77–82. ISBN 978-5-94984-261-4.
NĚMEC, Otakar. Trendy v řízení lidských zdrojů (nejen v oblasti cestovního ruchu).
Mezinárodní vědecká konference. Praha 20.04.2009 – 21.04.2009. In: Konference o
cestovním ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009.
NĚMEC, Otakar, ŠIKÝŘ, Martin. Nezaměstnanost, předluţení a trh práce v čase
hospodářské krize. Mezinárodní vědecká konference. Bratislava 17.09.2009 – 18.09.2009. In:
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Ekonomika, financie a manažment podniku [CD-ROM]. Bratislava: Ekonomická univerzita,
2009. 8 s. ISBN 978-80-225-2808-5.
STŘÍTESKÝ, Marek. Implementace standardu investors in people v českých organizacích.
Bratislava 10.09.2009. In: Moderné prístupy k manažmentu podniku [CD-ROM]. Bratislava:
Slovenská technická univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978-80-227-3169-0.
Zapojení pracovníků katedry do činnosti mezinárodních sdružení
Pracovník

Název organizace nebo instituce

Funkce

prof. Dvořáková

European Science Foundation

Expert pro hodnocení projektů

prof. Dvořáková

Journal of Business Economics and Členka redakční rady
Management (indexovaný časopis)

prof. Dvořáková

Business: Theory and Practice

Členka redakční rady

Spolupráce s praxí
Katedra personalistiky v roce 2009 pokračovala v aktivitách spojených s projektem
Inkubátor – Personalista, jehoţ výsledky byly prezentovány v rámci studentských
konferencí s názvem Inkubátor – Personalista V (13. leden 2009) a Inkubátor – Personalista
VI (2. červen 2009). Obě tyto konference byly součástí Diskusního fóra Zaměstnatelná
budoucnost (II a III). Konference, která proběhla v měsíci červnu, rovněţ představuje
počátek vzniku Outreach centra. Nad těmito aktivitami katedry personalistiky převzaly
záštitu společnosti Deloitte, Microsoft a T-Mobile (viz http://kp.fph.vse.cz/outreach-day.php).
Záznamy z průběhu těchto akcí v roce 2009 jsou k dispozici ke staţení
z http://multimedia.vse.cz (přednášky externistů).
Katedra personalistiky představila aktivity a výsledky projektu Inkubátor – Personalista a
Outreach centrum jako významný přínos VŠE v Praze k vysokoškolskému vzdělávání v rámci
Dne vědy na praţských vysokých školách, který se konal dne 27. 11. 2009, kde se aktivně
podílela na prezentaci vědeckých aktivit VŠE vedle ostatních praţských univerzit (viz
http://www.sciprag.cz).
8.7 Katedra podnikové ekonomiky
Katedru tvoří dlouhodobě stabilní pedagogický sbor ve sloţení: 4 profesoři, 9 docentů, 10
odborných asistentů, 4 asistenti, 4 hostující profesoři a 5 externích učitelů. Do výuky jsou
rovněţ zapojeni doktorandi v prezenční formě studia.
Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. je akademickým ředitelem magisterského programu International
Management/CEMS a získal cenu CEMS Course of the Year za nejlépe hodnocený kurz. Od
prosince 2009 rovněţ byl jmenován proděkanem pro pedagogiku na Fakultě
podnikohospodářské. Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., která je členkou katedry a která aţ
do listopadu vykonávala funkci proděkanky pro pedagogiku na Fakultě podnikohospodářské,
byla jmenována rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze prorektorkou pro pedagogiku.
Ing. Pavel Mikan zastává na Fakultě podnikohospodářské funkci systémového integrátora
fakulty.
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Katedra podnikové ekonomiky zabezpečuje pedagogickou činnost v prezenční, distanční, tak
i kombinované formě studia. Současně zajišťuje všechny tři základní stupně studia –
bakalářský, magisterský a doktorský. V roce 2009 se rovněţ zapojila do přípravy programu
MBA, na jehoţ výuce se budou členové katedry podílet ve druhém roce studia.
Na katedře podnikové ekonomiky je akreditováno pět vedlejších specializací: Finanční
manaţer, Ekonomika sportu, Poradce – auditor, Ekonomika nestátních neziskových
organizací a Podniky a intervence - socioekonomické hodnocení. Vedlejší specializace jsou
koncipovány tak, aby dotvářely odborný profil studentů. Zájem o tyto vedlejší specializace
dokládá, ţe poptávka po absolventech i přes finanční krizi stále je na vysoké úrovni. Zvláště
je třeba upozornit na vedlejší specializaci Poradce – auditor, kde jiţ opakovaně byla tato
vedlejší specializace realizována za podpory a aktivního zapojení poradenské společnosti
Deloitte. V roce 2009 sloţilo státní zkoušku z vedlejší specializace Finanční manažer celkem
89 studentů, z vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku 10 studentů, z vedlejší
specializace Ekonomika sportu 16 studentů, z vedlejší specializace Poradce-Auditor 36
studentů a z vedlejší specializace Ekonomika nestátních neziskových organizací 2 studenti.
Z toho plyne, ţe vedlejší specializace úspěšně ukončilo celkem 153 studentů. Celkem bylo
obhájeno na katedře 7 doktorských disertací, 137 diplomových prací a 207 prací
bakalářských.
V rámci reakreditačního procesu byla v roce 2009 inovována řada předmětů z hlediska obsahu
i formy. Navýšena byla nabídka předmětů pro bakalářský stupeň studia (Osobní a rodinné
finance, Zakladatelský finanční projekt apod.). Do prezenční formy doktorského studia v roce
2009 bylo na katedře zapojeno celkem 13 doktorandů, z toho 3 nově přijatí.
Vědecko-výzkumná činnost
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 – 2011, jehoţ hlavní řešitelkou je prof. Eva Kislingerová, vedoucí
katedry podnikové ekonomiky, a na kterém se podílí řešitelé z celé Fakulty
podnikohospodářské. V rámci výzkumného záměru bylo v roce 2009 uspořádáno
7 workshopů, publikovaly se 4 working papery (s ISBN). Ve dnech 20. aţ 24. 5. 2009
uskutečnili řešitelé výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací
a jejich adaptační procesy“ pracovní cestu na univerzitu LUISS v Římě. Ve dnech 2. aţ 5.
září 2009 se v rámci řešení výzkumného záměru konalo mezinárodní vědecké kolokvium v
Tatranské Javorině (Slovensko) zaměření na komparaci výsledků dotazníkového šetření
k otázkám konkurenceschopnosti podniků a dopadů finanční krize do podnikové sféry;
z jednání byl vydán sborník (ISBN). 25. 5. 2009 se v rámci řešení výzkumného záměru
konala mezinárodní vědecká konference na téma Facility management – významná opora
řízení v době nestability; téma reagovalo na probíhající finanční krizi, v níţ je důraz poloţen
především k úsporám nákladů. Z této mezinárodní vědecké konference byl rovněţ vydán
sborník abstraktů a CD (oboje s vlastním ISBN).
V roce 2009 rovněţ vyšla další čtyři čísla vědeckého odborného recenzovaného časopisu
Ekonomika a management jak v tištěné, tak v elektronické podobě (ISSN 1802-8470 pro
tištěnou formu a ISSN 1802-8934 pro online formu;
online dostupné na
http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/). Nový grant od Grantové agentury ČR
s dvouletou dobou řešení a názvem Generátory tvorby hodnoty získala doc. Ing. Inka
Neumaierová, CSc., rok 2009 byl prvním rokem řešení.

Výroční zpráva o činnosti
Fakulty podnikohospodářské za r.
2009

Strana
38/ 42

V souladu s tradicí katedry, byla i v roce 2009 věnována pozornost publikační činnosti, se
kterou souvisí i příprava a aktualizace učebních pomůcek.
V roce 2009 bylo publikováno celkem 5 monografií. V nakladatelství C. H. Beck vyšla
publikace Manažerské výpočty a ekonomická analýza (Synek, M. a kol.), v nakladatelství
Grada vyšly publikace Podnik v časech krize (Kislingerová, E.), Investiční controlling
(Scholleová, H. ) a Aplikovaná analýza rizika (Hnilica, J. a Fotr, J.); publikace autorské
dvojice Hnilica – Fotr byla oceněna cenou rektora VŠE jako prestiţní publikace roku 2009 v
kategorii kniţní publikace. J. Novotný s kolektivem připravil publikaci v anglickém jazyce
Success Factors for Non-Profit Organizations, která byla vydána nakladatelství VŠE v Praze
Oeconomica. Členové katedry rovněţ významnou měrou publikovali odborné články a stati,
jakoţ i příspěvky ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí (137 celkem za rok
2009). V roce 2009 proběhla další pravidelná aktualizace a rozšíření e-learningových
pomůcek pro výuku v distanční formě studia zejména o online testování.
V soutěţi ESOP byla oceněna jedna seminární práce (pod vedením prof. Ing. Kislingerové,
CSc.), dvě bakalářské práce (pod vedením doc. Ing. Inky Neumaierové, CSc. a Ing. Hany
Vávrové, Ph.D.) a čtyři diplomové práce (pod vedením prof. Ing. Kislingerové, CSc., doc.
Ing. Inky Neumaierové, CSc.).
Ke klíčovým mezinárodním aktivitám katedry patří pravidelná účast na vědeckých
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), Irena Descubes, MA (ESC Rennes School of
Busines, Francie, vyučuje kurz Ekonomika a řízení neziskových organizací) a prof. Dr. Volker
Eickenberg (European university of applied Sciences, vyučuje kurz Manažerské finance,
anglicky). 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 pravidelně přednáší na blokovém semináři Entrepreneurial Finance na
Università Commerciale Luigi Bocconi v italském Miláně. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
přednášel v roce 2009 na prestiţní univerzitě University of Oxford na téma 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 2009 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
(anglicky).
Spolupráce s praxí
Katedra podnikové ekonomiky rozvíjí rozsáhlou spolupráci s praxí. Učitelé katedry jsou
dlouhodobě zapojeni do úzké spolupráce s Českým institutem interních auditorů, zajišťují
krátkodobé a dlouhodobé kurzy a podílejí se na výuce čtyřsemestrálního studia interních
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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 v rámci ISBM na VŠE a dále na
Prague International Business School. Nezanedbatelnou součást tvoří i výzkumné projekty
pro ministerstva (např. Ministerstvo dopravy) či pro firemní subjekty (např. RWE Transgas,
Česká rafinérská, Chart Ferox, Deloitte, Baest a dalšími podniky). 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 a Slovenské republiky, 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. Tři členové
katedry jsou integrováni do spolupráce s Poradnou pro finanční tíseň, s níţ Fakulta
podnikohospodářská uzavřela v dubnu 2009 smlouvu o spolupráci.
8.8 Katedra psychologie a sociologie řízení
Katedru psychologie a sociologie řízení tvoří stabilizovaný kolektiv dvanácti pracovníků,
z nichţ vedoucí katedry dále zastává funkci proděkana fakulty pro vědu a Mgr. Ing. Martin
Lukeš, Ph.D. dále zastává funkci ředitele Rozvojového poradenského centra při VŠE v Praze.
Pedagogická činnost
Katedra se podílí na všech stupních vysokoškolské výuky, tj. bakalářské, magisterské i
doktorandské přípravy, předměty vyučované katedrou patří u studentů k oblíbeným a
vyznačují se trvalým převisem při registracích studentů.
Učitelé katedry byly ovšem zapojeni i do výuky v rámci elitního studijního programu Honors
Academia a do organizace a výuky programu MBA.
Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2009 se katedra zaměřila na další rozšíření vědecko-výzkumné práce, mezinárodní
spolupráce a aktivity a publikace, které představují rozvoj oborů psychologie a sociologie
řízení a poradenské psychologie
Vědecko-výzkumnou práci výrazně orientovala na řešení významné části Výzkumného
záměru pod názvem „Nové směry v oblasti utváření podnikové/organizační kultury podniků a
organizací“. V jeho rámci byly v roce 2009 vydány mimo jiné výsledky dotazníkového
šetření, na kterém se podíleli členové KPSŘ spolu s dalšími členy výzkumného týmu z FPH
VŠE. Dále se rozvinula mezinárodní výzkumná spolupráce s univerzitami v Německu, Itálii,
Švýcarsku, USA a Indii. Výstupy těchto vědecko-výzkumných aktivit byly prezentovány na
seminářích a mezinárodních konferencích v ČR, USA, Norsku, Chorvatsku, Číně a
v zahraničních publikacích.
V rámci spolupráce se Škoda Auto VŠ se KPSŘ podílela 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 podílela na projektu
6.RP „Culture and Innovation Dynamics – Explaining the uneven evolution of human
knowledge“. V rámci jeho řešení byla získána a zpracována empirická data nejen v ČR, ale i
v Rusku, Indii a Číně.
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Mezinárodní aktivity se projevily i aktivní účastí učitelů KPSŘ na řadě konferencí a
seminářů v zahraničí (např. Norsko, Německo, Chorvatsko, Čína), přednáškami pedagogů
katedry na zahraničních univerzitách v Norsku (Sogn og Fjordane) a v Německu
(Regensburg), v Chorvatsku (Univerzita Záhřeb), v Madridu (letní škola „Psychologie
podnikání“na UNED, Madrid)); hostováním profesorů z Indie a Číny ve výuce KPSŘ a dále
výukou zahraničních studentů na VŠE. Katedra zorganizovala téţ dva odborné workshopy
zahraniční spolupracovnice (USA) pro akademické pracovníky VŠE.
Publikační činnost v roce 2009 představovala kromě článků a odborných statí, dvě kniţní
publikace, z toho jedna vyšla v ČR a druhá v zahranicí: v nakladatelství Management Press
byla vydána publikace Bedrnová, E. a kol., Management osobního rozvoje: duševní hygiena,
sebeřízení a efektivní ţivotní styl. ISBN 978-80-7261-198-0; v Německu byla znovu vydána
úspěšná publikace Nový, I., Scroll-Machl, S.: Beruflich in Tschechien. 2. přeprac. vydání:
Vandenhoeck & Ruprecht, Goettingen. ISBN 978-3-525-49055-6. Dále se členové katedry
podíleli i na publikačních výstupech jiných kateder (např. katedry managementu).
Katedře se opakovaně daří publikovat i v recenzovaných zahraničních časopisech (v roce
2009 např. článek v „International Journal of Case Method Research & Application“).
Za pozornost stojí i publikace Pauknerová et al.: „Manuál vysokoškolského profesního
poradce: pracovní postupy“, vydaná pro potřeby profesních poradců ČR.
Popularizace oborů byla velmi zřetelná i ve spoluúčasti členů katedry na pořádání
mezinárodní konference „Vysokoškolská pedagogika versus vysokoškolské poradenství“
(ČZÚ Praha, červen 2009), včetně silného zastoupení příspěvků členů katedry na tomto fóru.
Dále se projevila ve sdělovacích prostředcích v ČR a v SRN a během velmi intenzivní
spolupráce s podnikovou praxí.
Za zmínku stojí i zapojení pracovníků katedry do vzdělávání, odborných a rozvojových aktivit
organizací jako je např. Škoda Auto a.s., Bosch Diesel s.r.o., Robert Bosch odbytová s.r.o.,
Nemocnice na Homolce, Xerox ČR, Deloitte a mnoha dalších. Přínos lektorů či konzultantů –
členů katedry byl těmito organizacemi vţdy velmi pozitivně hodnocen.

9 Dokumentační fotografie
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V květnu 2009 se na VŠE uskutečnila konference, jejímţ spolupořadatelem byla fakulta
"Trade Policy and SMEs - on the road to recovery". Hostem byla Catherine Ashton,
komisařka EU pro obchod, nyní ministryně zahraničí EU.

