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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 2010 je zpřístupněna na webových stránkách fakulty http://fph.vse.cz v rubrice
Úřední deska – Výroční zprávy.
Fakulta podnikohospodářská v roce 2010 zabezpečovala všechny své klíčové činnosti, tj.
pedagogické úkoly, vědecko-výzkumnou činnost, zahraniční styky, nicméně zaznamenala
následující významné události:
a) V dubnu 2010 se uskutečnila volba a následně v červnu inaugurace děkana fakulty na
období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2014.
b) V červnu 2010 se uskutečnila mezinárodní konference organizovaná fakultou ve
spolupráci se Senátem ČR na téma „Jak dál po krizi“, které se zúčastnilo cca 200
účastníků a která měla velkou pozitivní odezvu v odborné veřejnosti.
V rámci výzkumného záměru MŠMT „Nová teorie ekonomiky a managementu
organizací a jejich adaptační procesy,“ se v průběhu roku uskutečnily dvě mezinárodní
vědecké konference:
 první v dubnu 2010 v Kongresovém sále ČNB, na téma „Restrukturalizace
podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do
budoucna“
 druhá v říjnu 2010 názvem „Jak se zastavil čas a změnil svět“ zaměřená na
důsledky hospodářské recese a moţnosti dalšího vývoje a dopadů do podnikové
sféry.
c) Fakulta se umístila v ţebříčku hodnocení magisterských studijních programů z oblasti
managementu, který zveřejnil na podzim r. 2010 deník Financial Times na 58. místě,
studijní programu CEMS, který je součástí fakultního magisterského programu
International management, byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.
d) V průběhu r. 2010 se uskutečnila dvě zasedání Vědecké rady fakulty, na kterých byl mimo
jiné projednán a schválen návrh na akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení pro obor
ekonomie a dlouhodobý záměr fakulty na léta 2011-15.
e) Akademický senát na svém zářijovém zasedání schválil záměr vedení fakulty zřídit
Centrum aplikovaného manaţerského a ekonomického výzkumu a děkan fakulty tento
samostatný útvar fakulty zřídil k 15. říjnu 2010.
f) Na červnovém zasedání vědecké rady školy byla profesoru Vladimíru Novákovi, z katedry
mikroekonomie, udělena medaile Aloise Rašína.
g) N a fakultě byla zahájena realizace projektu OPPA a fakulta získala další dva
projekty OPPA, které jsou financovány ze Strukturálních fondů EU,
I v r. 2010 fakulta pokračovala v nastoleném kurzu společenských a sportovních aktivit.

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,
Ing. Lenky Švecové, Ph.D. – tajemnice pro informatizaci a dále informací vedoucích kateder o činnosti jimi
řízených kateder a vedoucích institutů.
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2. Vedení fakulty a orgány fakulty
Vedení FPH pro druhé funkční období děkana, tj. r. 2010-14
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – děkan
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. – proděkan pro vědu a statutární zástupce děkana
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. – proděkan pro pedagogiku
doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. – proděkanka pro zahraniční vztahy a styk s veřejností
Ing. Martina Poláchová – tajemnice fakulty
Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
Interní členové vědecké rady
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc.

děkan
proděkan
proděkan
proděkanka

doc. Ing. Hana Mikovcová, PhD.
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
doc. JUDr., Ing. Radek Novák, CSc.
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Ing. Lenka Švecová, CSc.
prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
prof. Ing. Petr Pernica, CSc.
prof. Václav Riedlbauch
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

prorektorka VŠE
prorektor VŠE a vedoucí katedry mikroekonomie
předsedkyně senátu
vedoucí katedry personalistiky
vedoucí katedry marketingu
vedoucí katedry podnikové ekonomiky
vedoucí katedry logistiky
vedoucí katedry Arts managementu
zástupce vedoucího katedry managementu
katedra managementu
zástupkyně ved. katedry psychologie a sociologie řízení
zástupkyně vedoucího katedry mikroekonomie
katedra logistiky
zástupce vedoucího katedry Arts managementu
katedra managementu a ředitelka ISBM

Externí členové vědecké rady
prof. Ing. Stanislav Adamec,
DrSc.

prezident společnosti

prof. Ing. Ladislav Blaţek,
CSc.
prof. Ing. Ĺuboslav Szabo,
CSc.
prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc.
prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.
Ing. Libor Hájek
Ing. Zdeněk Pelc, CSc.
Ing. František Kulovaný, jr.
MBA
Ing. Alan Svoboda, MBA
Ing. Martin Diviš, MBA

vedoucí katedry
podnikového hospodářství
děkan

Ing. František Piškanin
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

Olympik Holding a.s.

Ekonomicko-správní fakulta,
Masarykova univerzity Brno
Fakulta podnikového manaţmentu, EU
Bratislava
konzultant
emeritní ředitel Institutu řízení
děkan
PIBS Praha
prezident společnosti
ELTODO Praha
generální ředitel
GZ Digital Media, a.s.
člen představenstva a ředitel BAEST Machines & Structures, a.s.
společnosti
výkonný ředitel pro obchod skupina ČEZ
generální ředitel společnosti Kooperativa
člen holdingového vedení
Vienna Insurance Group
jednatel společnosti
HOPI
generální ředitel
Národní muzeum
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UniCredit Bank
Lázně Poděbrady, a.s.
Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o.
Metrostav, a.s.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
KURIE

učitelská

SENÁTOR
PhDr. Petr Adámek, CSc.
doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
Ing. Olga Horová, Ph.D.
Ing. Marie Hůlová, CSc.

KATEDRA
katedra mikroekonomie
katedra podnikové ekonomiky
katedra marketingu
katedra managementu
katedra psychologie a sociologie řízení

PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.
doc. Ing. Ludmila Mládková, CSc.
Ing. Jana Soukupová, CSc.
Ing. Marek Stříteský, Ph.D
Ing. Hana Vávrová, Ph.D.
doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc.
doktorandů Mgr. Jiří Kotáb
Ing. Petr Kolář
studentů

předsedkyně senátu, katedra managementu
katedra mikroekonomie
katedra personalistiky místopředseda AS
katedra podnikové ekonomiky
katedra logistiky

Ing. Daniel Spálenka
Bc. Michal Bobek
Ondřej Kašpárek
Tomáš Janda
Michal Slavík

místopředseda AS

Kolegium děkana FPH
1
Veber Jaromír – děkan
2
Nový Ivan – proděkan pro vědu
3
Hnilica Jiří – proděkan pro pedagogiku
4
Sedláčková Helena – proděkanka pro zahraniční vztahy
5
Poláchová Martina – tajemnice fakulty
6
Kislingerová Eva – vedoucí katedry podnikové ekonomiky
7
Karlíček Miroslav – vedoucí katedry marketingu
8
Soukup Jindřich – prorektor VŠE a vedoucí katedry mikroekonomie
9
Novák Radek – vedoucí katedry logistiky
10 Švecová Lenka – zástupce vedoucího katedry managementu
11 Dvořáková Zuzana – vedoucí katedry personalistiky
12 Patočka Jiří – vedoucí katedry ARTS management
13 Mládková Ludmila – předsedkyně senátu FPH (od 6.5.09)
14 Vořechovský Jan – tajemník pro studentské záleţitosti
15 Jakl L. Martina – TIM
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3. Studijní a pedagogická činnost
3.1 Studijní programy a obory
V r. 2010 nabízela Fakulta podnikohospodářská v rámci studijního programu Ekonomika
a management tři studijní obory:
1. obor Podniková ekonomika a management;
2. obor Arts Management;
3. v angličtině vyučovaný obor International Management.
V rámci programu Ekonomické teorie pak pouze 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.), resp. i mezinárodně uznávaný titul CEMS MIM;
na doktorském stupni studia – standardní doba je tříletá, absolvent získá titul doktor (PhD).

Studium probíhalo na všech výše uvedených stupních v prezenční formě, tzn. v pravidelné denní
výuce. Vedle toho na navazujícím magisterském stupni studia bylo moţné studovat 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) byl 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 10-týdenní 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. 2010 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 trvale největší zájem. Z aktuálního dotazníkového šetření
plyne, ţe 42 % absolventů VŠE v Praze si vybralo svoji vedlejší specializaci na Fakultě
podnikohospodářské. Pokud jde pouze o absolventy Fakulty podnikohospodářské, tak se jedná o
73 %.
3.2 Výsledky přijímacího řízení
Na Fakultě podnikohospodářské se v roce 2010 konala následující přijímací řízení:

-

na bakalářské studium ve dnech 9. – 11. 6. 2010,
na navazující magisterské studium ve dnech 26. 1. a 24. 8. 2010,
na doktorské studium ve dnech 18. 6. a 10. 9. 2010.

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 2010 – výsledky

2010
Uspěli a přijati
Uspěli a nepřijati
Neuspěli
Nedostavili se
Celkem

OBOR PE
počet
podíl
847
25 %
911
27 %
692
21 %
876
26 %
3 326

100 %

OBOR AM
počet
podíl
114
14 %
208
25 %
319
38 %
191
23 %
832

100 %
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Tab. 3.2 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na FPH v roce 2010

OBOR PE
počet
podíl
162
17 %
0
0%
274
28 %
526
55 %

2009
Uspěli a přijati
Uspěli a nepřijati
Neuspěli
Nedostavili se
Celkem

962

OBOR AM
počet
podíl
18
15 %
7
6%
38
31 %
59
48 %

100 %

122

OBOR IG
počet
podíl
48
46 %
0
0%
57
54 %
0
0%

100 %

105

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
2002-2010.
Tab. 3.3 Počet přihlášek podle studijního oboru FPH v letech 2002–2010

Bakalářské
studium
Navazující
magisterské
studium

obor PE
obor AM
obor PE
obor AM

2002
2 434
x
736
x

2003
3 000
x
741
x

2004
2 916
x
718
x

2005
3 987
x
922
x

2006
4 482
x
854
x

2007
4 246
233
655
49

2008
3 851
835
690
114

2009
3 413
832
794
160

2010
3 326
832
962
122

0bor IG

x

x

x

x

x

x

110

111

105

Průměrný počet bodů získaných při přijímací zkoušce na bakalářský stupeň studia u přihlášených
studentů činil 132 bodů, u přijatých studentů pak 161 bodů. Hranice pro přijetí se dlouhodobě
pohybuje okolo 150-155 bodů, přičemţ maximální počet je 200.
3.3 Studenti fakulty
K 31. 10. 2010 studovalo na Fakultě podnikohospodářské celkem 3 881 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 51%,
v navazujícím magisterském studiu 45 % a na doktorském téměř 4 %. Přesné počty dokumentuje
tabulka 3.4.
Tab. 3.4 Studenti ve studijním programu Ekonomika a management k 31. 10. 2010

2010
Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium
Celkem

obor

celkem

v tom P*

v tom D/K*

podíl

PE

1 672

1 672

0

43 %

AM

308

308

0

8%

PE

1 563

1 272

291

40 %

AM

107

52

55

3%

IG

89

89

0

2%

PE

135

26

109

3%

7

3

4

0%

3 881

3 422

459

100 %

E

pozn.: P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia, D – distanční forma
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3.4 Zahraniční studenti
V roce 2010 studovalo na VŠE v bakalářských a magisterských programech celkem 3 184 cizinců.
V roce 2009 jich bylo 3 021 a o rok dříve 2 747. Nejvíce je občanů Slovenské republiky (1 824),
dále pak Ruska (471), Ukrajiny (186), Běloruska (160), Vietnamu (141) a Kazachstánu (135).
V následující tabulce jsou uvedeny počty zahraničních studentů na Fakultě podnikohospodářské
podle studijního oboru a formy studia.
Tab. 3.5 Studenti cizího státního občanství ve studijním programu Ekonomika a management k 31. 10. 2010

Typ a forma studia
Studijní obor

bakalářské magisterské
P

Arts Management
International Management
Podniková ekonomika
a management
Fakulta podnikohospodářská

K

P

K

navazující
magisterské
P
K/D

doktorské
P

celkem

K/D

9
–

–
–

–
–

–
–

4
25

4
–

–
–

–
–

17
25

438

–

–

–

224

46

1

20

729

447

–

–

–

253

50

1

20

771

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

3.4. Absolventi Fakulty podnikohospodářské
V roce 2010 na Fakultě podnikohospodářské úspěšně zakončilo studium celkem 1022 studentů (jejich
struktura je znázorněna v tabulce 3.6). Pro srovnání v předchozím roce to bylo 982 studentů (466 Bc., 495
Ing., 21 Ph.D.).
Tab. 3.6 Absolventi FPH

Absolventi

2008

2009

2010

Bc.

535

466

520

Ing.

402

495

480

Ph.D.

10

21

22

Standardní délka bakalářského studia jsou 3 roky, u magisterského programu 5 let, u navazujícího
magisterského programu 2 roky a doktorského 3 roky. Skutečná délka studia je však delší, jak
vyplývá z následující tabulky.
Tab. 3.7 Průměrná délka studia absolventů FPH v semestrech studia v roce 2010

FPH

VŠE

Bakalářské studium

6,6

6,7

Navazující magisterské studium

5,4

5,2

Doktorské studium

9,1

9,5

2010

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 ţádné studenty v pětiletém magisterském studiu,
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proto v tabulce jiţ délka za tuto formu studia není uvedena. Ve srovnání s průměrem VŠE se
Fakulta podnikohospodářská nijak výrazně neliší.

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 67 % z nich se
jednalo o stejnou firmu, u níţ byli zaměstnáni při studiu. Ve studiu zamýšlí pokračovat necelá
4 % absolventů, 8 % zaměstnání nehledalo z jiných důvodů (například zahraniční cesta,
mateřství, souběţné studium na jiné VŠ aj.) a 15 % zaměstnání hledalo dosud neúspěšně.

-

Pokud jde o sféru ekonomiky, v níţ budou absolventi působit, pak nejvíce je zastoupena oblast
v obchodu a sluţeb (21 %), financí, bankovnictví a pojišťovnictví (18 %), průmyslu a
energetiky (14 %), účetnictví, auditu, daňovém poradenství (9 %), dále následuje oblast
informatiky a informačních technologií (7 %).

-

Většina firem zaměstnávající absolventy VŠE je v soukromém vlastnictví (90 %) a má své
sídlo v Praze (81 %), přičemţ nejvíce jsou zastoupeny velké firmy s více neţ 500 zaměstnanci
(44 %). Pracovní zařazení absolventů odpovídá jejich hlavní specializaci u téměř tří čtvrtin (70
%) absolventů znajících své zaměstnání. Podíl těch, jejichţ pracovní zařazení neodpovídá
hlavní specializaci je vysoký (11 %).

-

Ačkoli pouze 30 % absolventů má trvalé bydliště v Praze, zůstane jich v hlavním městě
pracovat minimálně 81 %.

Tab. 3.8 Struktura čerstvých absolventů Fakulty podnikohospodářské a VŠE v roce 2010
podle znalosti či neznalosti budoucího zaměstnavatele a důvodu neznalosti

Fakulta

Zaměstnání
znalo

Fakulta podnikohospodářská

74,2 %

VŠE

73,1 %

Zaměstnání neznalo, protože
chce
zaměstnání
zaměstnání
pokračovat ve
dosud
hledalo
studiu
nehledalo
neúspěšně
3,7 %
7,6 %
14,5 %
3,7 %

7,0 %

16,2 %

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 2010 Fakulta podnikohospodářská vydala 15 kniţních monografií, dále pak 12 kniţních
monografií-učebnic a 7 skript u více jak 12 různých významných nakladatelů.
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3.8 Péče o studenty
Pro uchazeče o studium na Fakultě podnikohospodářské se konal dne 28. ledna 2010 Den
otevřených dveří. Zúčastnilo se ho přibliţně 1100 zájemců o studium na fakultě.
Přijatým studentům, kteří nastoupí ke studiu, byla na fakultě věnována velká pozornost na počátku
jejich studia s cílem ulehčit jim etapu přizpůsobení se vysokoškolskému studiu a prostředí na VŠE
v Praze. V rámci zápisu byli informováni o kreditním systému, registracích a zápisech a dalších
skutečnostech ze studentského ţivota.
Studenti v 1. semestru bakalářského studia byli rozděleni do tzv. kruhů, pro které je optimalizován
rozvrh a především je zajištěna priorita před sluţebně staršími studenty.
Studenti v prezenční a distanční formě studia na Fakultě podnikohospodářské se mohli obracet na
tajemníka pro studentské záleţitosti Bc. Jana Vořechovského, který odpovídal na jejich dotazy
týkající se studia, kreditního systému, kolejí, stravování a obecně ţivota na škole. Tajemník
předkládal problémy k řešení vedení fakulty.
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4 Věda, výzkum a doktorské studium 2010
4.1 Zaměření vědy a výzkumu na fakultě
V roce 2010 byla vědeckovýzkumná práce Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze
tematicky zaměřena převáţně na analýzu světové ekonomické krize. Ústředním tématem byly
důsledky a moţná řešení se zaměřením na oblasti 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.
Konkrétní podobu vědecké a výzkumné práce na fakultě v roce 2010 vtiskla skutečnost, ţ e
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 2010 se výzkum primárně zaměřil na důsledky 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 27. dubna 2010 uskutečnila mezinárodní
konference pod názvem „Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních
zkušeností a výhledy do budoucna“. Tato konference se konala v Kongresovém sále ČNB.
Druhá konference proběhla dne 15. 10. 2010 názvem „Jak se zastavil čas a změnil svět“ zaměřená
na důsledky hospodářské recese a moţnosti dalšího vývoje a dopadů do podnikové sféry.
Jednotlivá pracoviště (katedry a instituty) se dále podílely na řadě výzkumných projektů,
financovaných grantovými agenturami v ČR i v EU.

4.2 Organizační, personální a materiální stránka
Vědeckovýzkumná činnost byla v roce 2010 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.
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 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 2010 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 2010 byly na FPH VŠE v Praze řešeny kromě výzkumného záměru následující externí
granty (GAČR) a interní granty (IGA). viz téţ http://search.vse.cz/granty/default.aspx?ukoncene=ne
Tabulka 4.1 Aktuálně probíhající projekty v roce 2010

název grantu

agentura

Marketingový význam body
GAČR
image

řešitel

zahájení

ukončení

Koudelka, Jan

1. 1. 2009

31. 12. 2011

Tabulka 4.2 Ukončené projekty v roce 2010

název grantu

agentura

řešitel

zahájení

ukončení

Cultural and Innovation
Dynamics - Explaining

6.RP

Nový, Ivan

1. 1. 2007

31. 3. 2010

Stínové ceny externalit v
oblasti dopravy

Ostatní

Sieber, Patrik

1. 1. 2007

31. 12. 2010

Generátory tvorby hodnoty

GAČR

Neumaierová, Inka

1. 1. 2009

31. 12. 2010

Tvorba metodiky pro
komplexní činnost národní
zkuš ...

Ostatní

Kopecký, Zdeněk

1. 1. 2009

31. 12. 2010

Vytvoření systémového
prostředí pro integraci infor.

Ostatní

Kopecký, Zdeněk

1. 1. 2009

31. 12. 2010

Rozšíření informační báze
civilního letectví

Ostatní

Kopecký, Zdeněk

1. 1. 2009

31. 12. 2010

Návrh systému informační
podpory ochrany dopravní ...

Ostatní

Kopecký, Zdeněk

1. 1. 2009

31. 12. 2010
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Tabulka 4.3 Přijaté projekty IGA

název grantu

agentura

řešitel

zahájení

ukončení

Řízení příjmových rizik v
zemědělských podnicích s ...

IGA VŠE

Špička, Jindřich

1. 3. 2010

31. 12. 2011

Komparace podmínek
podnikání v Rusku a v ČR

IGA VŠE

Svobodová, Ivana

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Inovační aktivity jako faktor
úspěchu malých a střed. pod.

IGA VŠE

Procházka, Lukáš

1. 3. 2010

31. 12. 2011

Analýza a návrh systému
hodnocení a výběru dodavat.

IGA VŠE

Švecová, Lenka

1. 3. 2010

31. 12. 2011

Transfer znalostí
prostřednictvím inovací

IGA VŠE

Skopal, Pavel

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Analýza efektivnosti
investičních pobídek

IGA VŠE

Makovský, Petr

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Společenská odpovědnost
firem v malých a střed. pod.

IGA VŠE

Sedláčková, Lenka

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Kariérní vývoj ţen po
mateřské dovolené

IGA VŠE

Ebhardt, Karina

1. 3. 2010

31. 12. 2011

Specifické problémy
hodnocení investic

IGA VŠE

Kopkáně, Heřman

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Asymetrická informace na
trhu práce

IGA VŠE

Bican, Vítězslav

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Role finančních trhů při
budování "green economy"

IGA VŠE

Sochor, Filip

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Řešení úpadku firem
sanačními metodami

IGA VŠE

Schönfeld, Jaroslav

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Řízení a financování
neziskových organizací

IGA VŠE

Römerová
Homindová, Eva

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Faktory úspěchu mikro firem

IGA VŠE

Kešner, Martin

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Innovationskultur in kleinen
und mittleren Unterne ...

IGA VŠE

Jaklová, Martina L.

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Řízení rizik a moţnosti

IGA VŠE

Horník, Tomáš

1. 3. 2010

31. 12. 2011

Hodnocení efektivnosti
procesů

IGA VŠE

Hykš, Ondřej

1. 3. 2010

31. 12. 2011

Cizinci na českém trhu práce

IGA VŠE

Pavelka, Tomáš

1. 3. 2010

31. 12. 2010

Administrativa-SV-F3

IGA VŠE

Veber, Jaromír

1. 3. 2010

31. 12. 2015

4. 5 Doktorské studium
Doktorské studium probíhalo ve dvou studijních oborech:
- Podniková ekonomika a management
- Ekonomie
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K 31.10.2010 studovalo na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze 141 doktorandů, z toho 8
studentů mělo přerušené studium. 9 studentů byli zahraniční studenti, samoplátci.
Přehled počtu studentů doktorského studia přijatých ke studiu v akademickém roce 2010/2011
uvádí následující tabulka
Tab. 4.4 Přijímací řízení na doktorské studium na FPH v r. 2010
OBOR

PREZENČNÍ
FORMA

KOMBINOV.
FORMA

VLÁDNÍ
STIPENDISTÉ

CELKEM

Podniková ekonomika a
management

9

22

0

31

Ekonomie

1

2

0

3

Celkem

10

24

0

34

Přehled počtu doktorandů, kteří v roce 2010 úspěšně obhájili doktorské disertační práce,
ukazuje následující tabulka:
Tabulka 4.5 Doktorské disertační práce obhájené na FPH v r. 2010

Katedra

Prezenční
forma

Kombinovaná
forma

Celkem

KPE

0

7

7

KLOG

0

1

1

KM

0

3

3

KMG

0

6

6

KMIE

0

1

1

KP

0

3

3

KPSŘ

0

1

1

Celkem

0

22

22

Tabulka 4.6 Bližší informace o obhájených doktorských pracích v r. 2010

Celé jméno s tituly

Školitel

Ústav

Téma záv. práce

Datum
obhajoby

od 1.1.2010 - 1.9.2010

Svátek Tomáš, Ing.,
Ph.D.
Bardún Adam, Ing.,
Ph.D.

prof. Ing. Ivan Nový,
CSc.
prof. Ing. Miloslav
Synek, CSc.

Černá Jitka, Ing., Ph.D.
Fojtík Aleš, Ing., Ph.D.,
MBA

doc. Ing. PhDr. Hilda
Bártová, CSc.
prof. Ing. Eva
Kislingerová, CSc.

Podpora inovativního chování
z pohledu národní a organizační
KPSŘ kultury
Kapitálová příměřenost,Basel II
KPE
a modely predikce defaultu
Postoje relevantních segmentů
jako podklad pro revitalizaci
KMG značky
Racionalizace podpůrných
KPE
sluţeb a centra sdílených sluţeb.

27.1.2010
23.06.2010
23.03.2010
23.06.2010
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Henkl Dan, Ing., Ph.D.
Johnová Radka, Ing.,
Ph.D.

doc. Ing. Jan Eisler,
CSc.
doc. Ing. Jan
Koudelka, CSc.

KPE
KMG

Kupec Olga, Mgr., Ph.D. doc. Dr. Helmut Lang KPE
Magott Marta, Ing.,
Ph.D.

doc. Ing. Jan
Koudelka, CSc.

KMG

Nováčková Lenka, Ing.,
Ph.D.

prof. Ing. Jiří Kleibl,
CSc.

KP

Petrůj Tomáš, Mgr. Ing.,
Ph.D.

doc. Ing. Jiří
Novotný, CSc.

Staroveský Přemysl, Ing.,
Ph.D.
Stříteský Marek, Ing.,
Ph.D.
Stříteský Václav, Ing.,
Ph.D.

doc. Ing. Jan
Koudelka, CSc.
prof. Ing. Zuzana
Dvořáková, CSc.
doc. Ing. Jan
Koudelka, CSc.
prof. Ing. Zuzana
Dvořáková, CSc.

Šikýř Martin, Ing., Ph.D.

doc. Ing. Jan
Tahal Radek, Mgr., Ph.D. Koudelka, CSc.
prof. Ing. Petr
Vinš Marek, Ing., Ph.D. Pernica, CSc.

Vitík Robert, Ing., Ph.D.
Vrbová Jana, Ing., Ph.D.

doc. Ing. Pavel
Sirůček, Ph.D.
prof. Ing. Eva
Kislingerová, CSc.

KPE

KMG
KP
KMG
KP
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Rozvoj ţelezniční dopravy a její
23.06.2010
infrastruktury
Specifika chování zákazníka na
18.05.2010
trzích kulturního dědictví.
Nové směry v přístupu ke
strategii v německých slévárnách
07.06.2010
litiny
Specifické skupiny
spotřebitelů,jejich spotřební
chování v České republice
HR outsourcing jako nový
nástroj strategického řízení
lidských zdrojů.
Aktualizovaný model nového
přístupu k samofinancování
církví a naboţenských
společností v prostředí ČR
Impact of Word-of-Mouth
Marketing and Viral Marketing
on Continuous and
Discontinuous Technological
Innovation
Audit řízení lidských zdrojů
Marketingový význam ţenských
a muţských rolí
Best practices v řízení lidských
zdrojů

18.05.2010
16.06.2010

07.06.2010

23.06.2010
16.06.2010
23.03.2010
21.06.2010

Moderní metody v oblasti
kvantitativního marketingového
KMG výzkumu
Specifika outsourcingu
KLOG logistických sluţeb

16.06.2010

Teorie firmy v pojetí nové
institucionální ekonomii s
přihlédnutím ke stavu
KMIE institucionálního prostředí
Tvorba a řízení hodnoty v
KPE
obchodních řětězcích

07.04.2010

09.06.2010

07.06.2010

od 1.9.2010 - 31.12. 2010

Kallookaran Roberto,
Ing., Ph.D.

doc. Ing. Mikuláš
Pichanič, CSc.

KM

Slunčík Peter, Ing., Ph.D. doc. Dr. Helmut Lang KPE

Taranenko Ol'ga, Ph.D.
Zouharová Jarmila, Ing.,
Ph.D.

prof. Ing. Milan Malý,
CSc.
KM
doc. Ing. Ludmila
Mládková, Ph.D.
KM

Planning & Steering of
Automotive Dealers and the
Influence of the OEM
Východiská pre tvorbu
priemyselnej politiky
udrţateľnej
konkurencieschopnosti
sklárskeho priemyslu Českej
republiky
Teorie správy společností
neziskových organizací (na
příkladu zdravotnických zařízení
České republiky)
Vliv krize na znalostní potenciál
organizace

20.10.2010

29.09.2010

24.11.2010
29.09.2010

V souladu se schválenými předpisy FPH se v průběhu roku 2010 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 a typů publikací, je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 4.7 Publikační činnost FPH v r. 20101
MO MK CI CR SI SM WC WO MU SK SN SA CN CD EM VO VZ KV RE OP PC ∑2
3

4

1

1

16

2

5

18

3 16 1

33

3

11

KAM
KLOG
KMG

2

KMIE
KP

2

KPE

5

3

KPM

8

3

1 13

60

KPSR

2

5

4

13

Celkem

15

18 1

52

14 4 59 2 202

1

3

1

7
4
1

2
3

1
1

4

6

4

2

1

3

3

4

2

1
1

10

12

7

1

3

4

7

5

1

13
1

1

26

1

4

1

1

12

4

2

87

7

7

56

5

2 138

1

2 111

1 20
21 10
1

6

2

4

3

1

8 69 12

13

1
1

1

2 13

3

4
2

55

1

34

3 20 18 15 496

Podrobný přehled jednotlivých publikačních výstupů ve struktuře sledované RIV a MŠMT lze
nalézt v elektronické evidenci VŠE v Praze (http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/).

Soutěž o nejlepší fakultní publikační aktivitu
Stejně jako v předchozích letech ocenila Vědecká rada FPH nejlepší publikační tituly za r. 2010.
Do soutěţe bylo přihlášeno celkem 33 publikací a odborná komise ze členů VR ve sloţení prof.
Ing. Leo Vodáček, CSc. a Ing. František Kulovaný, jr. MBA posoudila a zvolila následující tituly:
Tabulka 4.8 Oceněné publikační tituly autorů z FPH v r. 2010

Kategorie:
1. A Kniha,
učebnice,
monografie

Místo

1.

2.
3.

Titul:
KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v časech krize. 1.vyd. Praha : Grada
Publishing, 2009. 204 s. ISBN 978-80-247-3136-0
SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít, NESET, Pavel, PAVELKA,
Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Makroekonomie. 2. vyd. Praha :
Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: Ekonomická krize a krach
optimismu. Praha : C.H.Beck, 2010. 538 s. ISBN 978-80-7400-199-4.

1

Použité zkratky pro typy publikací,
MO-Knižní monografie, MK-Knižní monografie - příspěvek, CI-Články v časopise s impakt faktorem, CR-Články v
časopise - recenzované, SI-Příspěvky ve sborníku z konference sledované v ISI Conference Proceedings, SMPříspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí, WC-Uspořádání konference, WO-Uspořádání workshopu,
MU-Knižní monografie - učebnice, SK-Skripta, SN-Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti, SAAbstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku, CN -Články v časopise - nerecenzované, CD-Články v
denním tisku, EM-Sestavovatelské práce - monografie, VO-Výzkumné zprávy - oponované, VZ-Výzkumné zprávy reporty, KV-Kvalifikační práce, RE-Recenze, OP-Oponentské posudky, PC-Jiné publikace
2

V případě spoluautorství napříč katedrami je publikace uvedena u každé katedry.
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odborná
monografie,
učebnice (ve
světovém jazyce)

1.

2.
2.A Článek v
odborném
časopise

A Příspěvek ve
sborníku,
příspěvek na
odborné
konferenci
3. B Příspěvek ve
sborníku,
příspěvek na
odborné
konferenci (ve
světovém jazyce)
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MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management of knowledge workers. In:
KELEMEN, Jozef, aj. Knowledge in Context. Bratislava : IURA Edition,
2010, s. 141–172. 314 s. ISBN 978-80-8078-339-6.
LUKEŠ, Martin. Opportunity recognition, evaluation and development. In:
LUKEŠ, Martin, LAGUNA, Mariola. Entrepreneurship: A Psychological
Approach. Praha : Oeconomica, 2010, s. 115–130. 203 s. ISBN 978-80245-1642-4.

1.

Jiří Fotr, Eva Kislingerová, Integrace rizika a nejistoty do investičního
rozhodování a oceňování,Politická ekonomie, 2010, ISSN 0032-3233.

2.

SMRČKA, Luboš. Úvěrová krize ve světle výnosnosti cizího
kapitálu. Ekonomika a management, 2010, roč. 4, č. 2, s. 5–23. ISSN
1802-8470.

1.

SMRČKA, Luboš. Problém s finanční osvětou z mírně politického úhlu.
Praha 14.01.2010. In: Finanční gramotnost jako prevence předluţení
občana [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2010, s. 1–17. ISBN 978-80-245-1633-2.

1.

2.

LUKEŠ, Martin. Are Entrepreneurs Distinet Innovators? A Detailed Look
at Entrepreneur's Innovatove Behaviour in Four Countries. St. Gallen
06.09.2010 – 08.09.2010. In: FUEGLISTALLER, Urs, VOLERY, Thierry,
WEBER, Walter (ed.). Strategic Entrepreneurship – The Promise for
Future Entrepreneurship, Family business and SME Research?St.Gallen :
KMU Verlag HSG, 2010. 13 s. ISBN 978-3-906541-27-3.
Mikuláš Pichanič, Robero Kallookaran. The Influence of Generic Strategie
on the Principle-Agent Relationship between automotive Manufacturer and
Dealer. Praha 15.10.2010. In: KISLINGEROVÁ, Eva, KRAUSE, Josef
(ed.). Nová teorie ekonomiky a managementu organizací: Jak se zastavil a
změnil svět [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2010, ISBN 978-80-2451691-2.
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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. Pozitivně lze hodnotit i pokračující mezinárodní aktivity fakulty, pracovníci
fakulty 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.
Nesporně nejvýznamnějším krokem v oblasti internacionalizace na fakultě bylo podání ţádosti o
akreditaci EQUIS (The European Quality Improvement System) představující špičkovou
celosvětově uznávanou akreditaci udělovanou Efmd (European International Membership
Organisation). Byla podána přihláška k akreditaci a zpracována vstupní zpráva k akreditaci, která
v souladu se zadanou osnovou zahrnovala popis všech zásadních činností fakulty, s maximálním
důrazem na mezinárodní rozměr těchto činností. Začátkem října 2010 pak proběhla hodnotící
návštěva ředitele EQUIS prof. Deardoncka, v jejím průběhu vedení fakulty reagovalo na dotazy a
připomínky prof. Deardoncka. Výsledkem bylo doporučení ředitele EQUIS, které se stalo
podkladem pro rozhodnutí výboru pro udělování akreditace: fakulta podnikohospodářská je
„eligible – způsobilá“ ke vstupu do procesu získání akreditace EQUIS. Na základě tohoto
rozhodnutí fakulta začala se zpracováním hodnotící zprávy, která se stane podkladem pro
hodnocení činnosti fakulty a následnému udělení akreditace. Rozhodnutí o způsobilosti má
platnost dva roky, během kterých fakulta musí předloţit zprávu a postoupit proces hodnocení.

5.1 Zahraniční aktivity v oblasti pedagogiky
V akademickém roce 2010/11 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. Tento
studijní obor byl v roce 2010 vyučován jiţ druhým rokem a na základě přijímacího řízení
bylo pro akademický r. 2010/11 přijato 45 nových studentů. V rámci programu studovalo u
nás na fakultě 27 studentů z partnerských zahraničních škol.
Současně 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. 2010 akreditováno 45 předmětů vyučovaných v anglickém jazyce pracovníky fakulty pro
smíšené skupiny českých a zahraničních studentů a současně odučeno 33 předmětů hostujícími
profesory. Ve většině případů se jedná o dlouhodobější spolupráci s hostujícími profesory, kteří
přijíţdějí kaţdoročně, jako např.:


Michael Teubert, Vice President Human Resources International, Hirschmann
Automation and Control GmbH, Neckartenzlingen, Německo - 3MA627 Mezinárodní
management lidských zdrojů (anglicky),
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Ralph W. Huenemann (Kanada) - 3MA625 „Mezinárodní management v podmínkách
globalizace (anglicky)
Terry Kendrick (Velká Británie) - 3MA629 „Specifika podnikání v malé a střední firmě
(anglicky)“, 3MA630 „Strategic Risk Management” (anglicky),
Terry Kendrick (Velká Británie) - 3MA627 „Mezinárodní management lidských zdrojů“
(anglicky),
Richard Brunet-Thornton (Kanada) - 3MA638 „Manaţerská komunikace / Komunikace pro
manaţery”(anglicky) a 3MA621 „Projektový management (anglicky)“ a 3MA624
„Management znalostí (anglicky)“
Jarmo R. Lehtinen (Finsko) - 3MA622 „Řízení vztahů se zákazníky” (anglicky),
Carl Sinclair (Austrálie) - 3MA621 „Projektový management“ (anglicky),
Wladimir Andreff – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francie – 3PE682
„Globalizace ekonomiky sportu“ (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),
Irena Descubes – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francie – 3PE667 “Ekonomika
a řízení neziskových organizací” (anglicky),
prof. Andreas Zehetner – Upper Austria University of Applied Sciences, Rakousko 3MG633 „B2B Marketing“ (anglicky),
prof. Henry Belfanz – Bradley University, Illinois, USA – 3MG627 „Evolution of
Advertising in America“ a 3MG636 „Political Marketing“ (anglicky),
prof. Dr. Kraugher-Krainer Upper Austria University of Applied Sciences, Rakousko,
Dr. Kai Schilling – University of Heidelberg, Německo – 3MG624 „Media-Economic and
Media-Marketing“
Eric D. Olsen, Dynargie, s.r.o., Švýcarsko - 3PA661 “Řízení lidí v multikulturním
prostředí”
Jorge H. Cooper, Dynargie s.r.o., Švýcarsko - 3PA661 “Řízení lidí v multikulturním
prostředí”
Jens Trummer, The Central European University Business School, Budapest - 3PA667
“Strategické vedení a Corporate Social Responsibility”

Současně učitelé fakulty působí jako hostujících profesoři, i kdyţ zatím v menším
rozsahu:
- 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.
- Prof. Nový na FH Regensburg a FH Wieden, Německo,
- PhDr. Hubinková na University of Zagreb, Chorvatsko, Zagreb School of
Business,
- doc. Pichanič na University of East Anglia, Business School,
- PhDr. Kašparová, Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbataar
City – Mongolsko
- doc. Ing. Jiří Novotný, Universitat des Saarlandes, Saarbrucken, SRN
- Ing. Miroslav Tyl: The Karaganda State University, Kazachstán
- prof. Malý, University of Cincinnati a Arizona State University, USA, ,
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Zvyšující se počet vyučovaných předmětů v cizích jazycích, zejména v angličtině, podporuje
rozvoj jazykových schopností studentů. Pozitivní trend byl současnosti zaznamenán v počtu
vyjíţdějících studentů na zahraniční studijní pobyty. Celkem na semestrální výměnné pobyty
vyjelo 110 studentů, z toho 45 tvoří studenti magisterského programu International Management,
pro které je jeden semestr studovaný na CEMS škole povinností, a dále 65 studentů v rámci
výměnných studijních pobytů včetně tzv. „free moovers“.
Významným počinem fakulty v oblasti internacionalizace studijních programů byla příprava
realizace akreditovaného bakalářského programu Podniková ekonomika a management v ruštině,
s jehoţ otevřením se počítá od školního roku 2011/12. Zároveň probíhaly aktivity směřující k
přípravě společného bakalářského programu s Moskevskou městskou universitou managementu,
jejímţ zřizovatelem je vláda Moskvy.
Učitelé fakulty se téţ aktivně podílejí na výuce mezinárodního programu VŠE International
Business – Central European Realities. Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. zajišťovala navíc
výuku kurzu International Business akreditovaného Arizona State University a organizovaného na
VŠE.
Fakulta se stala součástí celosvětové sítě škol Microeconomics of Competitiveness (MOC) pod
vedením profesora Michaela E. Portera z Harvard Business School. Zapojení do sítě škol MOC
přináší pracovníkům a studentům školy zajímavé přínosy a příleţitosti. Učitelé katedry
managementu (Ing. Kačín, Ing. Kula) se zúčastnili úvodního workshopu pro školy zapojené do
sítě Microeconomics of Competiveness (MOC).
Významným počinem byla (učitelé KPSŘ ve spolupráci s šesti dalšími univerzitami) realizace
Letní školy „Psychology of Entrepreneurship“ na VŠE v Praze v červenci 2011 (viz téţ web
kpsr.vse.cz/poe). Letní školy se zúčastnilo 25 účastníků, z toho 4 od nás, 21 z evropských škol. Na
letní škole se podílí Erasmus U. Rotterdam, KU Leuven, TU Dresden, SU Katowice, KU Lublin,
UNED Madrid.

Výroční zpráva o činnosti
Fakulty podnikohospodářské
za r. 2010

strana
22

5.2 Zahraniční aktivity v oblasti 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. Výsledky dosaţené
ve výzkumu byly prezentovány na řadě mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů.
V případě účasti v zahraničí na mezinárodních konferencích byla jednoznačně dávána přednost
účasti, pokud byla doprovázena vlastním vystoupením či příspěvkem zúčastněného.
Řada pracovníků fakulty je aktivní v CEMS Faculty Group, sdruţující učitele vybraných
problematik ze všech členských CEMS škol.
Fakulta má jisté rezervy ve větším zapojení doktorandů do mezinárodních aktivit. Pozitivním
příkladem v tomto směru je studijně-výzkumná stáţ interního doktoranda Ing. Petra Koláře na
University of Sydney, Austrálie.
Řada učitelů je členy mezinárodních organizací a institucí či jsou členy redakčních rad odborných
časopisů (viz kapitoly týkající se jednotlivých kateder).

Výroční zpráva o činnosti
Fakulty podnikohospodářské
za r. 2010

strana
23

6. Informatizace na fakultě
V roce 2010 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.
Vzhledem k tomu, ţe se fakulta rozhodla povinně kontrolovat plagiátorství minimálně
bakalářských a diplomových prací, tak byl zakoupen systém Ephorus, který toto umoţňuje.
Zároveň proběhlo v letním semestru 10 školení tohoto systému tak, aby kaţdý vedoucí práce jej
mohl vyuţívat. Od května 2010 se povinně nahrávají veškeré kvalifikační práce a protokol o shodě
je součástí materiálů k obhajobě.
V letních měsících došlo k opravě vyvolávacího systému, který byl jiţ několik let nefunkční. Jeho
výhodou je, ţe umoţňuje sníţení vzniku případných front studentů u studijních referentek.
Vzhledem k zastaralosti zařízení to byla činnost poměrně náročná.
V důsledku poţadavků vyučujících specializovaných předmětů byly sklonku prázdnin
nainstalovány v počítačové učebně nové verze MS Office 2010, coţ vedlo k výraznému zpomalení
chodu PC v této učebně.
V podzimních měsících proběhl hardwarový a softwarový audit s cílem navrţení optimální
obnovy hardwaru a softwaru. Na základě něho bylo rozhodnuto, ţe počítačová učebna RB 437
bude do budoucna virtualizována na současném hardwaru. V případě úspěchu hodlá fakulta dále
ve virtualizaci pokračovat. Došlo k objednání serveru a softwaru pro tuto virtualizaci.
Certifikační středisko pro certifikace MCAS/MOS v součinnosti s katedrou managementu a jejím
projektem financovaným z prostředků OPPA pokračovalo ve své činnosti.
Během roku byla provedena dílčí hardwarová obnova, kontinuálně byla prováděna běţná údrţba a
doplňování operačních pamětí do starších počítačů. Nemalá pozornost byla věnována inovaci
webových stránek, např. vznikly stránky fakultní konference, střediska CAMER apod.
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7. Činnost fakultních institutů
V r. 2010 pokračovala 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
realizuje podnikatelské a manaţerské vzdělávací aktivity charakteru celoţivotního vzdělávání
určené zejména vyššímu a vrcholovému managementu podniků a dalších organizací a institucí.
V r. 2010 se nadále rozvíjela činnost ISBM, a to zejména v organizaci 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, 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. 2010 pestrou činnost zaměřenou na realizaci řady
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 přehlédnout 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)
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7.4 Centrum technické normalizace – CTN
CTN je samostatným pracovištěm fakulty, jde o oficiální označení propůjčované do uţívání
Úřadem pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví a zabývá se překlady norem ISO a EN do
češtiny a s tím spojené další činnosti, jako např. připomínkování, formulace odborných vyjádření
a stanovisek, účasti na činnosti technických normalizačních komisí 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.
7.5 Centrum aplikovaného manažerského a ekonomického výzkumu – CAMER
Centrum bylo zřízeno v průběhu posledního čtvrtletí r. 2010, s cílem reagovat na aktuální
výzkumné poţadavky zejména z praxe a jeho náplní by měly být různé analytické studie pro
orgány veřejné správy, podnikové i neziskové sféry.
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Část 2. Zpráva o činnosti kateder
Na fakultě podnikohospodářské působí v současnosti osm kateder.
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.

Katedra Arts managementu
V pedagogické oblasti byly v roce 2010 připraveny, akreditovány a zavedeny do výuky poslední
povinné předměty v rámci bakalářského studia: Trh umění, ekonomika a management galerií a
výstavních síní (3AM392), Financování provozu, údrţby a obnovy památek (3AM399). Pro
bakalářské studium byl připraven a akreditován volitelný předmět (Management hudby a
hudebních těles (3AM398)). Ve spolupráci s Českými centry při ministerstvu zahraničí ČR byl
připraven a akreditován nový volitelný předmět Evropská kulturní integrace v diplomatické praxi
(3AM381), který umoţní vybraným studentům podnikohospodářské fakulty realizovat praxi
v oblasti kulturní diplomacie a prezentace české kultury v zahraničí.
Pro magisterské studium Arts Management byl připraven a akreditován volitelný předmět
v anglickém jazyce Management a marketing kulturního turismu (3AM595), jehoţ výuka
zaměřená, jak na studenty hlavní specializace Arts Management, tak i na studenty ostatních
fakult VŠE, bude zahájena v lednu 2011. Podstatnou změnou bylo v roce 2010 zahájení
prezenční formy navazujícího magisterského studia oboru Arts Management, do kterého bylo
přijato 61 posluchačů, jak absolventů bakalářského studia oboru Arts Management, tak studentů
z jiných fakult VŠE i jiných vysokých škol. S úspěchem byla zahájena výuka volitelného
předmětu v anglickém jazyce (Multi-cultural Europe (3AM492)), na který se v prvním semestru
výuky přihlásilo přes 50 studentů. V závěru roku 2010 probíhaly intenzivní práce na koncepci
vedlejší specializace Manaţer kultury a umění určené posluchačům VŠE mimo obor Arts
Management. Práce navazovaly na analýzy provedené v rámci grantu Fondu rozvoje vysokých
škol z roku 2009. S otevřením nové vedlejší specializace se předběţně počítá od září 2011.
Ve spolupráci s Grafickou a multimediální laboratoří Fakulty informatiky a statistiky probíhaly
práce na přípravě nového oboru této fakulty „Multimédia v ekonomické praxi“, který byl
předloţen k akreditaci v závěru roku 2010, a na kterém se bude katedra Arts Managementu
podílet výukou několika povinných i volitelných předmětů. Naopak pro naše studenty oboru Arts
Management bude v rámci této spolupráce rovněţ připravována vedlejší specializace zaměřená
na multimediální komunikaci. Materiál bude připraven k akreditaci začátkem roku 2011.
Ve vědecko-výzkumné činnosti se v roce 2010 katedra Arts Managementu soustředila na
přípravu a koordinaci stěţejního dlouhodobého projektu v rámci aplikovaného výzkumu národní
kulturní identity Ministerstva kultury (NAKI). Práce probíhaly v první polovině roku za účasti

Výroční zpráva o činnosti
Fakulty podnikohospodářské
za r. 2010

strana
27

všech kateder fakulty podnikohospodářské. V závěru roku byl projekt Ministerstvem kultury
přijat a přidělen na období pěti let s výslednou finanční dotací téměř 24 milionů korun. Hlavním
řešitelem projektu je prof. Petr Dostál, M.A. Ph.D. (KAM), řešení projektu bude zahájeno
v únoru 2011.
Katedra rovněţ vypracovala návrhy na dva projekty Fondu rozvoje vysokých škol. První z nich
je Inovace seminářů předmětu Územní plánování a katastrální politika v kultuře, který je
zaměřen na zdokonalení výuky v jiţ probíhajícím předmětu (Územní plánování a katastrální
politika v kultuře (3AM296)) a druhý Hmotná a kreativní kultura jako nové předměty
magisterského studia oboru Arts management, na koordinaci výuky dvou nových magisterských
předmětů (Management a organizace v oblasti hmotné kultury (3AM496) a Management a
organizace v oblasti kreativní kultury (3AM497)), které budou otevřeny v roce 2011. V závěru
roku byly oba dva tyto projekty přijaty k řešení.
Publikační činnost členů katedry zahrnovala např. publikace v Geographica Series vol. 5, Czech
Geographic Society. Charles University in Prague, dále pak příspěvky na konferencích a články
v odborném tisku. Celkem více neţ 15 titulů.
Katedra má velmi širokou spolupráci s praxí. Jedním z projevů je pořádání odborných exkurzí,
které byly v roce 2010 zaměřeny:
a) Na vyuţití kulturních statků jako rozvojového kapitálu, květen 2010. Exkurze uspořádaná
ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a Národním památkovým ústavem
pro studenty prvních a druhých ročníků.
Exkurze byla spojena s odbornou diskusí a prezentací kulturního dědictví Středočeského
kraje a památek v mikroregionu Kouřimsko.
b) Na prezentaci kulturního kapitálu a srovnání soukromého a státního managementu byla
zaměřena exkurze na národní kulturní památku Kuks a soukromý zámek Loučeň.
Vystoupení představitelů statní památkové péče Královehradeckého kraje a diskuse
s managementem zámku Loučeň byly hlavním motivem praktické výuky.
c) Na srovnání animačních projektů kulturních památek v ČR a v zahraničí. Exkurze do
města a hradu Lauf a. d. Pegnitz, hradu Wenzelsburg – v rámci navázání přímé
spolupráce mezi městem Lauf a FPH VŠE.
d) Na problematiku socio-ekonomického vyuţití kulturních památek ČR. Exkurze
uspořádaná ve spolupráci s NPÚ Jihočeského kraje byla zaměřena na revitalizaci
památkového dědictví historického jádra města Český Krumlov. V rámci diskuse se
správcem krumlovského zámku a návštěvy devastovaného klášterního areálu
v bezprostředním sousedství bylo rozšířeno praktické zaměření výuky oboru.
e) V rámci předmětu Trh umění, ekonomika a management galerií a výstavních síní se
uskutečnila v roce 2010 exkurze do tří galerií: Švestka, Hunt & Kastner a sbírky
moderního umění Národní galerie ve Veletrţním paláci.
f) V rámci předmětu Financování provozu, údrţby a obnovy památek byli studenti na břehu
Vltavy v Podolí a Bráníku seznámeni s architektonickými změnami v průběhu časy na
příkladu těchto oblastí.
Personální situace katedry je ve vývoji, částečné změny v zaměření bakalářského i
magisterského studia oboru Arts Management motivované vyšším důrazem na management
kreativní kultury vyvolala částečné disproporce v mezi výší pracovních úvazků a faktickým
zapojením členů katedry do výuky. Tyto nesrovnalosti musí být vyřešeny v první polovině roku
2011. Prudký nárůst objemu výuky vedl v roce 2010 k rozšíření týmu vyučujících o špičkové
odborníky z kulturní praxe, kteří vyučují v rámci dohod o provedení práce Důvodem tohoto
modelu je stabilizace pedagogického sboru katedry, omezení personálních rizik při zajišťování
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zcela nových předmětů a finanční situace katedry.
Váţným problémem v oblasti personálního zabezpečení je nevyváţenost objemu výuky mezi
letním a zimním semestrem. Tento problém byl řešen jednak otevřením dotčených předmětů pro
studenty jiných oborů a jednak, perspektivně bude řešen zavedením výše uvedené vedlejší
specializace. Katedra má v současné době 6 doktorandů studujících na FPH, 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.

Katedra logistiky
V pedagogické oblasti byly v roce 2010 rozvíjeny předměty na bakalářském stupni studia
Podnikové ekonomiky a managementu ve formě fakultně povinného předmětu Logistika a ve
formě volitelných předmětů byly nabízeny kurzy: Doprava, Nákup a zásobování, Logistika
v elektronickém obchodu a City logistika. Na magisterském stupni studia Podnikové ekonomiky
a managementu katedra prostřednictvím vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a
zasílatelství připravovala specialisty pro příslušné manaţerské funkce v podnicích poskytovatelů
logistických sluţeb, v zasílatelských a dopravních podnicích a v průmyslových, obchodních a
dalších podnicích. Obsah studia byl průběţně porovnáván a koordinován s poţadavky Evropské
certifikace logistiků ECBL/ELA, s profesními standardy a vzdělávacími programy FIATA
(Mezinárodní asociace zasílatelských svazů) a Academy of IRU (Mezinárodní silniční unie).
Nově se zahájila výuka volitelného předmětu Maritime and Multimodal Transportation, který je
vyučován v angličtině. V magisterském stupni Arts Management katedra pokračovala ve výuce
v kombinované formě studia a zároveň pro výuku v presenční formě (plánuje se od zimního
semestru 2011/2012) aktivně připravovala předmět Arts Logistics - k předmětu jiţ byla roku
2009 vydána nová původní kniţní publikace se stejnojmenným názvem (ve spolupráci
s odborníky z Národní galerie v Praze, Národního muzea, Národní knihovny ČR a Future
Systems z Velké Británie, CIKS VŠE v Praze a společnosti DB Schenker) - v této oblasti
probíhala spolupráce s NG v Praze a DB Schenker na aplikační části předmětu; V magisterském
stupni International Management, resp. v programu CEMS katedra pokračovala ve výuce
předmětu International Logistics a Maritime and Multimodal Transportation vyučovány
v angličtině
Na bakalářském stupni katedra začala přípravu výuky studijního programu v ruském jazyce, v r.
2011 se předpokládá, ţe začne obsahová příprava kurzu v ruštině Logistika a doprava;
V elitním programu Honors Academia byl vyučována povinný kurz Logistika, a to ve spolupráci
se společnostmi Auto Škoda Mladá Boleslav, DB Schenker a reprezentací Hafen Hamburg
v Praze. Velmi pozitivní ohlas studentů Honors Academia byla na katedrou zajištěnou účast na
mezinárodní konferenci SpeedChain v prosinci 2010;
V doktorském stupni studia Podnikové ekonomiky a managementu byl katedrou nadále
vyučován volitelný předmět Logistický management.
Ve vědecko-výzkumné činnosti pokračovala účast na řešení VZ Nová teorie ekonomiky a
managementu organizací a jejich adaptační procesy, se zaměřením na logistiku v období
hospodářské recese a oţivení. Předpokládané ukončení v roce 2011. Dále probíhala spolupráce
na projektu „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí
národní a evropské ekonomiky“ – katedra zastoupena na pozici vedoucího logistického týmu.
Probíhala velmi intenzivní příprava účasti na výzkumu v rámci “Programu aplikovaného
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výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)“ pro MK ČR. V rámci aktivit mimo
fakultu probíhala výzkumná aktivita týkající se spolupráce na paragrafovém znění a RIA nového
Silničního přepravního řádu, spolupráce na dvou výzkumných programech MD ČR Bezpečná a
ekonomická doprava a Podpora realizace udrţitelného rozvoje dopravy; v oblasti mezinárodní
přepravy a zasílatelství pokračovala spolupráce s Institute for International Research, Wien.
Pokračovala spolupráce s MD ČR v oblasti zpracování oponentních posudků, např. projekt
„Komparace místní a regionální ţelezniční a silniční dopravy z hlediska působení na ţivotní
prostředí a sniţování energetické náročnosti a moţnosti financování z veřejných prostředků“.
V rámci mezinárodní spolupráce usilovně probíhala snaha o obnovení vysílání vybraných
studentů vedlejší specializace katedry na cca půlroční odborné stáţe ke společnosti DHL SupplyChain a Automotive do Velké Británie, dočasně pozastavená v důsledku hospodářské recese. Pro
studenty programu Honors Academia katedra ve spolupráci s Reprezentací přístavu Hamburg pro
ČR a SR a HHLA zajistila zahraniční stáţ v přístavu Hamburg. Učitelé katedry působili jako
členové Logistics CEMS Faculty Group a podíleli se na CEMS semináři v Riezlernu.
Proběhla plánovaná šestiměsíční studijně-výzkumná stáţ interního doktoranda (Ing. Petra
Koláře) na University of Sydney, Austrálie. Závěry této studijně-výzkumné stáţe byly
publikovány ve sborníku konference konané v Celje v červnu 2010, University of Maribor,
Faculty of Logistics a prezentovány na 8th CEMS Seminar Riezlern 2011 organizovaný
University of Cologne. Interní doktorand podal v roce 2010 ţádost o grant Faculty Research
Group International Council for Canadian Studies. Informace o eventuálním přijetí bude
dostupná během jara 2011. Spolu s Dr. Seanem Puckettem podán abstrakt ke schválení na
Australasian Transport Research Forum pro rok 2011 (ATRF 2011) Adelaide.
Spolupráce s praxí: katedra byla nadále kolektivním členem České logistické asociace a
přidruţeným členem Svazu spedice a logistiky ČR. Členové katedry udrţovali své členství v
České společnosti pro dopravní právo a kontakty s International Purchasing and Supply
Education and Research Association (USA), Supply. Chain Council (USA), Chartered Institute
of Purchasing and Supply (V. Británie). Bylo udrţováno členství v IPSERA. Členové katedry
byli nadále členy redakčních rad odborných časopisů Logistika, Doprava a silnice, Logistics
News a Truck and Business.
V rámci spolupráce s praxí katedra připravila smluvní zajištění spolupráce s Národní galerií –
smlouva o vzájemné spolupráci. Pokračovala odborná spolupráce s řadou firem: TNT Express
Worldwide CR, Vasco Shipping, Menzies Aviation, DB Schenker, SpeedHAN, KAMEX, dále
DHL Supply Chain, Nagel, Jungheinrich, Škoda Auto, a.s. a dalšími.
Ve druhé polovině roku 2010 byla zahájena příprava dvou odborných knih. Jedné se zaměřením
na problematiku logistiky a druhé na problematiku nákladní dopravy a zasílatelství. Katedra má
nově svého zástupce ve sboru recenzentů odborného recenzovaného časopisu Logistics News,
jehoţ významné články vycházejí v česko-anglické mutaci. Členové katedry nadále publikovali
své autorské články v odborných periodikách, především v časopisech Logistika, Logistics
News, Dopravních novinách, Dopravě a silnici, Truck and Business, Doing Business in the
Czech Republic.
V obou semestrech roku 2010 byly realizovány odborné exkurze, které byly zařazeny
v návaznosti na výuku klíčových předmětů vedlejší specializace, a to s organizačním
partnerstvím Klubu mladých logistiků (působí z iniciativy studentů katedry logistiky na VŠE
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v Praze). Během obou semestrů roku 2010 proběhly odborné exkurze na tato pracoviště (spolu
s přednáškami a prezentací odborníků uvedených firem): TNT Express Worldwide CR, ČSKD –
Intrans, Air Cargo Terminal Menzies Aviation, BohemiaKombi/ČD – DUSS Terminal v
Lovosicích, Muzeum ČD, Škoda Auto, Still, CD DP Praha , Skanska a.s., Pragoprojekt a.s..
V rámci zajišťování odborných exkurzí pro studenty Honors Academia v ČR pokračovala
spolupráce se společnostmi Škoda Auto, kde byly realizovány nadstandardní exkurze do
provozů, doplněné odbornými přednáškami z oblasti logistiky a k firmě DB Schenker, mimo ČR
pak se zastoupením námořních přístavů a rejdařů.
V oblasti personální zabezpečení došlo v polovině roku 2010 ke změně v obsazení vedoucího
katedry, profesora Pernicu nahradil doc. Novák.

Katedra managementu
Pedagogická činnost katedry. V roce 2010 katedra zabezpečila všechny plánované pedagogické
závazky určené rozvrhem studia ve všech formách výuky, tj. prezenční, kombinované i distanční
a na všech stupních studia – bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském, a to na všech
oborech Fakulty podnikohospodářské – Podniková ekonomika a management, Arts Management
i International Management. Ke konci roku 2010 katedra nabízela výuku 71 předmětů, z toho
19 v angličtině. Katedra zabezpečuje mj. výuku 6 povinných předmětů na bakalářském a
navazujícím magisterském stupni oboru Podniková ekonomika a management, 10 povinných
předmětů v oboru Arts management (v bakalářském a navazujícím magisterském stupni) a 3
vedlejší specializace – Management, Manaţer kvality a Malé a střední podniky v trţním
prostředí. V rámci MBA participuje výukou 7 předmětů, stejný počet předmětů nabízí i na
doktorském studiu. Zapojení odborníků z praxe se stává standardem v podobě specializovaných
přednášek v řadě předmětů (např. v tématech jako je obecný management, projektové řízení,
corporate governance, podnikání malých a středních firem aj.) či přímo významnější participací
na výuce u volitelných předmětů (např. v disciplínách jako řízení ekonomických krizí, zavádění
informačních systémů, trh nemovitostí a další).
I v roce 2010 pokračovala katedra v nabídce četných mimosemestrálně vyučovaných předmětů
(celkem nabídla 9 mimosemestrálních kurzů), jimiţ jednak rozšiřuje moţnost absolvování
studijních povinností mimo standardní období semestru, dále sleduje uspokojení zájmu o
předměty s častým převisem, téţ vypisuje předměty zabezpečované zahraničními lektory –
hostujícími profesory. Tyto prestiţní kurzy zahrnovaly oblast řízení vztahů se zákazníky (Jarmo
Lehtinenem), mezinárodní management lidských zdrojů (Michael Teubert), manaţerská
komunikace a management znalostí (Richard Brunet-Thornton), mezinárodní management a
globalizace (Roy McLarty, Ralph W. Huenemann), projektové řízení (Richard Brunet-Thornton,
Carl Sinclair), strategický risk management (Terry Kendrick).
Rozvoj pedagogické oblasti byl v roce 2010 významný, a to především díky úspěchu v získání
několika projektů Operačního programu Praha Adaptabilita, zaměřených na oblast manaţerské
informatiky, projektového řízení, internacionalizaci či spolupráce s praxí. V rámci těchto
probíhajících projektů došlo k vytvoření řady předmětů, inovaci předmětů stávajících, a to nejen
po stránce obsahové, ale i po stránce metodologické.
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Expertní činnost pro praxi či státní správu. Pracovníci katedry se podíleli na poradenské
činnosti pro praxi např. v oblasti strukturálních fondů, kde připravovali projekty do různých
operačních programů a podíleli se na podpoře implementace některých operačních programů a
jejich evaluaci, např. OP LZZ pro MPSV ČR. Potěšující skutečností je, ţe některé posudky jsou
vyţadovány i zahraničními subjekty, Ing. Kačín v průběhu roku realizoval expertní činnost pro
Evropskou komisi (7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj). Členové katedry
jsou i oponenty pro Technologickou agenturu ČR (Ing. Kopecký, Ing. Kačín).
Dlouhodobě jsou členové katedry zpracovateli různých stanovisek, posudků či vyjádření pro
vládní a další instituce. Jsou členy řady hodnotících a expertních komisí na posuzování projektů
(Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, OPPI, OP LZZ, OPVK, OP ŢP, OPPA, FRVŠ MŠMT
aj.), Ing. Kopecký je oponentem MV ČR pro Bezpečnostní výzkum, projekty VEGA a KEGA,
členem hodnotitelské komise MD ČR pro VaV aj.
V roce 2010 také proběhl čtyřdenní komerční kurz Certifikovaný facility manaţer. Katedra
pokračovala v navázané spolupráci se společností Century 21, která patří mezi světové jedničky
na realitním trhu, v zabezpečení její vzdělávací akademie (IMA) pro majitelé frančíz. V průběhu
roku 2010 byly realizovány další 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 náplní činnosti je harmonizace
mezinárodních norem a participace na těchto normách. Ředitelem centra je Ing. Hykš. Ten je mj.
členem představenstva SOK (Sdruţení pro oceňování kvality) i hodnotitelem i členem poroty
Národní ceny ČR za CSR, členem pracovní skupiny ISO COPOLCO aj. Ing. Plášková byla
poradkyní modelu CAF a hodnotitelkou Národní ceny za model CAF a CSR, je členkou řídící
rady SOK či Rady kvality ČR. Ing. Theodor byl členem pracovního výboru pro CEN – European
Committee for Standardization.
Nadále v roce 2010 pokračovala činnost Institutu rozvoje podnikání (IDE), který byl veden Ing.
Kříţkem (po jeho jmenování ředitelem CzechInvestu jeho roli převzal Ing. Procházka). Ing. I.
Svobodová úzce spolupracuje s Česko-ruskou podnikatelskou radou.
Rozvojové projekty. Úspěchy katedry na poli rozvojových projektů v roce 2010 byly
nadprůměrné. Kromě jiţ realizovaného projektu Operačního programu Praha Adaptabilita
„Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT” (financovaný z
prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy), v roce 2010 zahájila
realizaci dalších 4 projektů OPPA, další 3 získala s odloţením realizace na rok 2011.
V rámci výše zmiňovaného projektu došlo k inovaci všech předmětů sekce manaţerské
informatiky s cílem jejich harmonizace s mezinárodně uznávanými certifikáty Microsoft Office
Specialist (MOS verze 2007 i 2010, včetně úrovně Expert). Bylo zřízeno testovací středisko,
které mohou vyuţít studenti celé školy. Kromě certifikací MOS nabízí i certifikaci Adobe
(Adobe Certified Associate). Katedra je členem v programu Microsoft IT Academy. Dalším
přínosem jsou i vyškolení vyučující, kteří získali certifikace Microsoft Office Specialist,
Microsoft Office Specialist Master či Microsoft Certified Trainer.
Od března 2010 zahájil realizaci projekt OPPA „Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a
vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace“, který inovuje výuku projektového
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řízení ve stávajících předmětech a nových předmětech celé vedlejší specializace včetně předmětů
v angličtině. Jiţ proběhla školení vyučujících, dílčí inovace 3 předmětů i vytvoření nového
předmětu v angličtině pro program International Management. Výuky se zúčastnil i reţisér Steve
Lichtag, projektoví manaţeři společností IQUAP, IBM, ING a Siemens.
Od listopadu 2010 byla zahájena realizace projektu „Management v praxi aneb zvyšování
pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky“. Ten se ve spolupráci
s agenturou CzechTrade zaměřuje na cílené studentské stáţe v podnicích, tvorbu prakticky
zaměřených předmětů a zapojení do mezinárodních sítí škol. Významným přínosem projektu je
zapojení a členství v mezinárodní síti Microeconomics of Competitiveness (MOC) pod vedením
profesora Michaela E. Portera z Harvard Business School.
Prvek internacionalizace do výuky přináší projekt „Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do
světa!“ zahájený rovněţ na sklonku roku 2010. Jeho cílem je internacionalizace předmětů a
zvýšení moţností zahraničních výjezdů studentů i vyučujících např. formou tzv. studijních cest či
zapojení do mezinárodních soutěţí.
Byly také úspěšně obhájeny 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. V průběhu roku byly
připraveny další projekty, dva z nich byly v soutěţi úspěšné a budou realizovány od ledna 2011.
V oblasti Vědecko-výzkumná činnost byly v roce 2010 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.
Impact of EU Cohesion Policy in Visegrad countries: Challenges for Future (International
Visegrad Fund 209220138) – Ing. Potluka a Ing. Švecová.
Výzkumné úkoly Interní grantové soutěţe (řešiteli jsou členové či doktorandi katedry):
Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek – Ing. Švecová,
Faktory úspěchu mikro firem – Ing. Kešner, Hodnocení efektivnosti procesů pomocí hodnoty
pro zákazníka – Ing. Hykš, Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR – Ing. I.
Svobodová, Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a středních podniků – Ing.
Procházka, Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor
zvyšování prosperity – Ing. Sedláčková, Transfer znalostí prostřednictvím inovací a
managementu změny v segmentu obnovitelných zdrojů a financí – Ing. Skopal.

Ing. Potluka dlouhodobě spolupracuje s Regional Studies Association, University of Birmingham
(prof. Liddle a prof. Diamond), Universitat Leipzig a dalšími univerzitami ve střední a východní
Evropě. Prof. Malý navázal vědeckou spolupráci v rámci sítě International Corporate
Governance Research Network s prof. M. Hilbem z University of St. Gallen (společný projekt).
Doc. Mládková spolupracuje s City University Seattle, doc. Pichanič s University of East Anglia
aj.
Rozvoj vědecko-výzkumné činnosti byl podpořen projektem OPPA „Rozvoj a podpora
vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze“. Ten se
od března 2010 zaměřuje na vytvoření systému vzdělávání v oblasti vědecké práce s důrazem na
kvalitní vědecké výstupy. V rámci projektu jiţ proběhla řada školení.
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Výzkumné a odborné poznatky byly dále prezentovány v podobě publikací, článků v odborných
časopisech, příspěvcích a vystoupeních na konferencích, seminářích.
V roce 2010 členové katedry prezentovali celkem 107 publikačních titulů, mj. bylo vydáno
8 knih, kde členové katedry byly hlavními autory, včetně jedné v cizím jazyce, 1 článek
v časopise s nenulovým impact faktorem, 13 článků v recenzovaných časopisech a 57 příspěvků
ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí. Mezi klíčové monografie roku 2010 lze zařadit:







Fotr, J., Švecová, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Ekopress.
Fotr, J., Souček, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Grada.
Potluka, O. a kol. Impact of EU Cohesion Policy in Central Europe. Leipziger
Universitätsverlag GmbH.
Srpová, J. a kol. Základy podnikání – Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých
podnikatelů. Grada Publishing.
Veber, J. a kol.. Management kvality,environmentu a bezpečnosti práce. Management Press.
Vyskočil, V.K. a kol. Management podpůrných procesů. Professional Publishing.

Pracovníci katedry jsou členy řady mezinárodních organizací, např. European Association for
Security (Ing. Antušák), Academy of Management, Association for Computing Machinery,
Project Management Institute (Ing. Kačín), International Association of Management and Society
(prof. Malý), Regional Studies Association (Ing. Potluka). 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 či Arizona State Univerzity jako
hostujícího profesora v rámci MBA studia, účast členů katedry na řadě mezinárodních konferencí
(prof. Malý, doc. Mládková, Ing. Potluka, Ing. Martinéz), spolupráci s Uralskou státní
univerzitou (Ing. I. Svobodová), pobyt doc. Pichaniče jako hostujícího profesora na University of
East Anglia a účast dalších členů katedry na konferencích v SR. Internacionalizace katedry byla
výrazně podpořena jiţ zmíněným projektem OPPA „Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do
světa!“. Na podzim 2010 byla zahájena realizace projektu LLP Grundtvig Partnerství „Project
management for SMEs/NGOs – exchange of experience for trainers“, partnery projektu jsou mj.
také Ozyegin University (Turecko), nezisková společnost ROTALENT (Rumunsko), Wisdoma
s.r.o. (koordinátor). V listopadu proběhlo první setkání konsorcia na půdě VŠE.
Katedra managementu spoluorganizovala studijní návštěvu pro profesionály z evropských zemí
(ředitelé škol, koordinátoři projektů, pracovníci školských úřadů, municipalit) na téma „Project
management – learning from educational projects“ v březnu 2010.
V listopadu 2010 v rámci nové iniciativy s cílem zlepšit manaţerské dovednosti studentů ve
španělštině na katedře vystoupil Jaime E. Martinez Viteri na téma Řízení kvality v Latinské
Americe (obchodní poradce a vysokoškolský pedagog v oblasti managementu a marketingu,
který je zapojen do hodnocení kvality systémů ve společnostech s podniky v Kolumbii,
Venezuele a Costa Rice).
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Personální rozvoj členů katedry. Na sklonku roku 2010 uspěl v habilitačním řízení doc. V. K.
Vyskočil, v současné době se další 3 členové katedry připravují na habilitační řízení v letech
2011 aţ 2012. Pracovníci katedry zvyšovali své odborné kvalifikace, a to absolvováním řady
převáţně zahraničních kurzů, letních škol či studijních návštěv:




školení a příp. certifikace: Kepner Tregoe Project Management (Mgr. Říčka, Ing. Švecová,
Ing. Kačín); Ing. Kačín – certifikace PRINCE2 Foundation a Practitioner, SPSS (Ing.
Potluka, Ing. Švecová), Základy vědecké práce Akademie věd ČR (Ing. Potluka), certifikace
Manaţer CAF (Ing. Plášková), certifikace Manaţer CSR (Ing. Hykš, Ing. Plášková),
metodika ITIL (Ing. Švecová), specializované IT kurzy (Ing. Lorenc, Ing. Vrbová, Ing.
Švecová), certifikace Microsoft Office Specialist (Ing. Lorenc, Ing. Vrbová, Ing. Theodor,
Ing. Švecová a další členové sekce manaţerské informatiky), certifikace Microsoft Office
Specialist Master (Ing. Lorenc, Ing. Theodor, Ing. Vrbová) a Microsoft Certified Trainer
(Ing. Lorenc), Microeconomics of Competitiveness na Harvard Business School (Ing. Kačín,
Ing. Kula),
letní školy a studijní návštěvy LLP Study visit: Palisade @Risk, Francie (Ing. Vrbová),
Entrepreneurship in education, Kypr (Mgr. Říčka), Statistical methods in impact evaluation
of the Structural Funds, Itálie (Ing. Potluka), Entrepreneurship and creativity throughout the
curriculum, Švédsko (Ing. Kačín).

Katedra marketingu
Katedra marketingu rozvíjela svou činnost v roce 2010 několika základními směry. Důraz byl
kladen zejména na stabilizaci a rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecko-výzkumné a
publikační činnosti, rozvoj spolupráce s firemní praxí a rozvoj zahraniční spolupráce.
V oblasti pedagogické činnosti došlo k upevnění nové koncepce výuky, která byla přijata v roce
2009. U dvou fakultně povinných předmětů, Marketingu 2 a Spotřebního chování, byla
aktualizována základní literatura. Významný posun byl realizován také u inovované vedlejší
specializace Marketing (3MK), kde byl stabilizován tým vyučujících a rozšířen počet
spolupracujících partnerských institucí z praxe. V roce 2010 byl na katedře akreditován jeden
nový předmět. Jednalo se o kurz „Současná témata ve spotřebním chování“, který je vyučován
v anglickém jazyce v rámci programu CEMS.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti pokračoval v roce 2010 výzkumný projekt
„Marketingový význam body image“ (GA402/09/0311), vedený doc. Janem Koudelkou, CSc., do
kterého je zapojen větší počet pracovníků katedry. Jeden člen katedry se rovněţ účastnil řešení
výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské „Nová teorie ekonomiky a managementu
organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM 6138439905).
Akademičtí pracovníci katedry publikovali v roce 2010 celkem 40 odborných výstupů. Jednalo
se o 4 recenzované články ve vědeckých časopisech, 1 učebnici, 1 skripta, 3 příspěvky v kniţních
monografiích, 16 příspěvků ve sbornících z mezinárodní konference, 10 výzkumných zpráv, 2
recenze a 3 články v nerecenzovaných odborných časopisech.
V rámci doktorského studia v roce 2010 studovalo specializaci Marketing 29 studentů. Dva
z nich, Ing. Václav Stříteský a Ing. Dagmar Skokanová, vystoupili v roce 2010 na vědecké
konferenci v rakouském Steyru.
Spolupráce s praxí se v roce 2010 dále rozšířila. Katedra začala nově spolupracovat mimo jiné
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s firmami Nestlé, Kraft, Plzeňský Prazdroj a dalšími. Partnerské instituce se významně podílely
na výuce. Spolupracovaly také při zadávání bakalářských a diplomových prací.
Během roku 2010 byl rovněţ připravován projekt Marketingového institutu, platformy pro
setkávání akademiků, praktiků a studentů věnujících se oblasti marketingu. Institut by měl
v budoucnosti zajišťovat kromě networkingu také školení, poradenství, workshopy a odborné
konference. Zaloţení institutu je plánováno na rok 2011.
V rámci rozvoje zahraničních aktivit spolupracovali pracovníci katedry na vědeckém projektu
s kolegy z University of Lausanne, HEC Paris a Washington State University. V rámci tohoto
projektu byly realizovány 3 dílčí studie. Projekt bude pokračovat i v roce 2011.
Pokračovala rovněţ spolupráce s hostujícími profesory. V roce 2010 vyučovali v rámci kurzů
katedry marketingu následující vyučující: Andreas Zehetner (Rakousko), Henry Balfanz (USA),
Kai Schilling (Německo), Joerg Kragher-Krainer (Rakousko) a Tomasz Smolen (Polsko).
V personální oblasti došlo rovněţ k některým změnám. Dva členové katedry – Ing. Václav
Stříteský a Ing. Jitka Černá – získali titul Ph.D. Novým členem katedry se stala Ing. Monika
Ryšavá. Do pedagogické i vědecké činnosti katedry se dále externě zapojili Ing. Zuzana
Chytková, Ph.D. a Ing. David Říha, MBA. Katedra má dva interní doktorandy – Ing. Marka
Hrkala a Ing. Jindřicha Beneše. Ing. Jindřich Beneš absolvoval v průběhu zimního semestru
2010/2011 vědeckou stáţ na Novém Zélandu.

Katedra mikroekonomie
Katedra mikroekonomie poskytovala v roce 2010 znalosti a dovednosti z řady oblastí
ekonomické teorie, jak studentům Fakulty podnikohospodářské, tak i posluchačům ostatních
fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Činnost katedry zahrnovala jak pedagogické tak
vědecko-výzkumné aktivity.
Jádrem pedagogické činnosti katedry jsou v rámci studijního programu E oboru Podniková
ekonomika a management předměty Mikroekonomie I a Makroekonomie I pro bakalářský
studijní program a Ekonomie 2 pro navazující magisterský studijní program. Pro bakalářský
studijní program FPH Arts Management pracovníci katedry vyučovali předmět Ekonomie I a pro
magisterský program stejného oboru předmět Ekonomie II. Na dalších fakultách VŠE katedra
zajišťovala výuku tří celoškolských předmětů: kursu Hospodářské dějiny a Ekonomie 1 pro
bakalářský studijní program, středně pokročilého kursu Ekonomie 2 pro navazující magisterský
studijní program. Katedra dále nabízí řadu volitelných předmětů. Základní informace o struktuře
předmětů vyučovaných na KMIE lze nalézt ve veřejném katalogu předmětů na VŠE, který je
přístupný na Internetu na adrese http://isis.vse.cz. Zde se nachází stránka kaţdého předmětu.
V rámci doktorského stupně studia učitelé KMIE vyučují celoškolsky povinný předmět
Ekonomie (pokročilý kurs); 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.

Výroční zpráva o činnosti
Fakulty podnikohospodářské
za r. 2010

strana
36

V akademickém roce 2010/2011 katedra mikroekonomie zajišťovala po pedagogické i
organizační stránce vedlejší specializaci Analytik finančního sektoru. Na vedlejší specializaci se
podílí jako partner Česká spořitelna a.s. Konkrétními formami partnerství České spořitelny jsou
přednášky odborníků České spořitelny v rámci předmětů, z nichţ se skládá vedlejší specializace,
a stáţe studentů v České spořitelně. Kromě toho se konal pro studenty vedlejší specializace Den
otevřených dveří, který se uskutečnil 6. října v areálu České spořitelny, a.s. na Budějovické ulici
v Praze. Pracovníci katedry připravili po obsahové i organizační stránce modul Ekonomie
fakultního studijního programu MBA Fakulty podnikohospodářské. Výuka modulu proběhla
poprvé v lednu a únoru 2010.
V roce 2010 vyšly tyto učebnice pracovníků katedry mikroekonomie: Soukup, J. – Pošta, V. –
Neset, P. – Pavelka, T. – Dobrylovský, J.: Makroekonomie, Management Press, ISBN 978-807261-219-2, Hořejší, B. - Soukupová, J. – Macáková, L. – Soukup, J.: Mikroekonomie,
Management Press, ISBN 978-80-7261-218-5, Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie,
Melandrium, ISBN 978-80-86175-70-6.
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,
primárně určený zájemcům o magisterské studium na VŠE v Praze z jiných vysokých škol.
Studenti bakalářského i magisterského stupně studia mohli nově vyuţívat multimediální učební
pomůcku pro studium předmětu Ekonomie volného času. KMIE připravovala téţ testy pro
přijímací zkoušku z Ekonomie v navazujícím magisterském studiu s pouţitím systému ISIS.
Testy budou poprvé pouţity v lednu 2011.
Vědecko-výzkumná činnost katedry. V září 2010 úspěšně proběhl jiţ čtvrtý ročník vědecké
konference Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Konferenci pořádali společně
pracovníci katedry mikroekonomie (FPH) a katedry statistiky a pravděpodobnosti (FIS). Na
řešení výzkumného záměru FPH Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich
adaptační procesy se podílejí tři pracovníci KMIE. Výzkumná činnost katedry se promítla do 78
odborných statí a příspěvků, které pracovníci katedry zpracovali během roku 2010. Sem patří –
mimo jiné – 3 příspěvky do impaktovaných časopisů, 4 kniţní monografie – učebnice, 12
příspěvků do recenzovaných časopisů či 34 příspěvky do sborníků z konferencí s mezinárodní
účastí.
KMIE zabezpečuje svými předměty výuku doktorského studijního oboru Ekonomie. Obor
v současné době studuje 6 studentů.
V roce 2010 předloţila FPH Akreditační komisi MŠMT ţádost o prodlouţení akreditace
profesorského a docentského habilitačního řízení v oboru Ekonomie. Akreditační komise tuto
ţádost schválila a přidělila FPH právo konat oba typy řízení v dalších 8 letech.
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 –
Intermediate microeconomics (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. PhDr. Libuše Macáková, CSc.).
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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 a současně organizovala a zkoušela s Ing. Poštou, Ph.D. státní
závěrečné zkoušky z předmětu Microeconomics v magisterském studijním programu
International Management. V roce 2010 byl na MŠMT ČR akreditován bakalářský studijní
program Fakulty podnikohospodářské Podniková ekonomika a management, který bude
vyučován 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 Arizona State University a organizovaného na VŠE. Mezinárodní charakter
činnosti katedry podtrhuje i účast doktorandů z Francie a Gruzie na řešení jejích výzkumných
projektů.
Personální složení katedry mikroekonomie. Na katedře mikroekonomie pracoval k 31. 12.
2010 na plný pracovní úvazek 1 profesor, 5 docentů a 7 odborných asistentů. Na částečný
(poloviční a vyšší) úvazek na katedře působí 2 profesoři a čtyři odborní asistenti. Na niţší neţ
poloviční úvazek pracoval na katedře jeden profesor. Pracovníci katedry jsou školiteli 3
doktorandů oboru Podniková ekonomika a management a 6 doktorandů oboru Ekonomie.
Katedra úzce spolupracuje s řadou odborníků z praxe v pedagogice i výzkumu. Na výuce se
podíleli analytici předních bank působících v České republice (např. České spořitelny či
Reiffeisen bank), ale i pracovníci veřejné sféry (např. z Ministerstva financí ČR).
V oblasti informatizace katedra dále rozšířila objem informací poskytovaných studentům
prostřednictvím své internetové stránky. Její adresa je http://mie.vse.cz. Přístup na ní je téţ
zajištěn přes vstupní stránku Fakulty podnikohospodářské. Zájemci naleznou na stránkách KMIE
– mimo jiné – operativní informace o organizaci jednotlivých předmětů zabezpečovaných
katedrou, údaje o vědeckých projektech řešených pracovníky katedry, o publikační činnosti
pracovníků katedry či bohatý přehled odkazů na stránky jiných kateder a dalších institucí, které
lze vyuţít pro potřeby pedagogiky i výzkumu v oblasti ekonomické teorie.

Katedra personalistiky
Pedagogická činnost. V roce 2010 katedra personalistiky zabezpečila výuku předmětů ve všech
stupních studia pro obor Podniková ekonomika a management a pro obor Arts Management.
Vedlejší specializace Personální management byla otevřena pro obě formy studia v LS
2009/2010 a ZS 2010/2011 s kapacitou 50 studentů na semestr. 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.
Katedra nabídla českým a zahraničním studentům v LS 2009/2010 celkem 8 kurzů vyučovaných
v cizím jazyku a v ZS 2010/2011 pak 9 kurzů, které v souhrnu absolvovalo 429 studentů,
předměty vyučované hostujícími profesory.
Přednášky vrcholových manaţerů multinacionálních společností a vlastníků významných
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českých podniků v předmětu 3PA412 Personální řízení 2 jsou vţdy za aktuální semestr uvedeny
na http://kp.fph.vse.cz/akt_externiste.php.
Přednášky personalistů, senior manaţerů a senior konzultantů v předmětech vedlejší specializace
3HR
Personální
management
jsou
vţdy
za
aktuální
semestr
uvedeny
na http://kp.fph.vse.cz/akt_externiste.php.
Témata bakalářských a diplomových prací vypsaná podniky pro oblast řízení lidských zdrojů a
garanti těchto témat za tyto podniky jsou na http://kp.fph.vse.cz/temata-praci.php.
Přehled organizací spolupracujících s katedrou personalistiky na výuce (v přímé a nepřímé
formě) – viz http://kp.fph.vse.cz/spolupracujici-organizace.php.
Ve vědeckovýzkumné činnosti se členové katedry podíleli na řešení projektu pro MV:
Abdallová, J., Dvořáková, Z., Stříteský, M. a kol. "Analýza vzdělávacích potřeb MV ČR:
Vzorková analýza vzdělávacích potřeb". Financováno prostřednictvím projektu „Systémová
úprava vzdělávání ve veřejné správě“ pod registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/48.00036 v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Praha: MV ČR, 2010 (termín ukončení
projektu – 28. 2. 2011).
V publikační činnosti členové katedry vč. doktorandů v prezenční formě studia publikovali 55
článků, příspěvků ve sbornících, recenzí a kapitoly v učebnicích, z toho je zařazeno do RVV 15
příspěvků – viz http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php.
Členství v redakční radě a hodnotitelská činnost. Jan Campbell byl expertem v komisi
Eurazijského ekonomického fóruma – Ekaterinburg (Ruská federace) a expertem v komisi
Astanského ekonomického fóruma – Astana (Kazachstán).
Zuzana Dvořáková byla členkou redakční rady odborných časopisů:
Business: Theory and Practice. Recenzovaný vědecký časopis. ISSN 1648-0627; viz
http://www.vtu.lt/editions
2. Journal of Business Economics and Management. Mezinárodní vědecký časopis a impaktem.
ISSN 1611-1699; viz http://www.vtu.lt/english/editions
3. Journal of Safety Research and Applications (Josra) – recenzovaný časopis výzkumu a
aplikací v profesionální bezpečnosti. ISSN 1803-3687; viz http://www.bozpinfo.cz/josra/
Zuzana Dvořáková byla expertkou pro hodnocení projektů European Science Foundation,
hodnotitelkou projektu pro Komisi VEGA pre ekonomické a právne vedy (SR) a dále členkou
Pool of Reviewers pro mezinárodní konference (Orlando, Florida, USA):
1.







ICSIT - Society and Information Technologies,
ISPR - International Symposium on Peer Reviewing,
IMSCI - International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics,
PISTA - International Conference on Politics and Information Systems, Technologies and
Applications,
SOIC - Social and Organizational Informatics and Cybernetics.

Jana Fučíková-Kuřetová byla jako recenzent členkou Associate Editors 10. ročníku
mezinárodního recenzovaného časopisu The International Journal of Diversity in Organizations,
Communities and Nations, ISSN 1447-9532; viz http://ondiversity.com/journal/.
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Jan Campbell dále reprezentoval katedru personalistiky následujícím způsobem:
 vedl dvě soutěţní práce napsané v ruštině, které obdrţely 2. a 4. cenu Euroazijského
ekonomického fóra – Ekaterinburg (Ruská federace),
 poskytl interview pro regionální radio a televizi v Ekaterinburgu na téma HR development a
management,
 byl expertem a referujícím na mezinárodní konferenci Interra – Novosibirsk (RF),
 poskytl řadu rozhovorů, např. v Novosibirsku pro Novosti (federální), Inovační centrum
Skolkovo a další.
Zuzana Dvořáková byla hodnotitelkou CSR aktivit firem v soutěţi TOP Filantrop vyhlašované
Fórem dárců, stala se členkou expertní skupiny Standardy zapojení zaměstnanců, platformy
Byznys pro společnost Fóra dárců a Rady Aperia - Společnost pro zdravé rodičovství, o.s.
Katedra personalistiky (Zuzana Dvořáková) uspořádala seminář Finanční gramotnost jako
prevence předluţení občana za finanční podpory Nadace CERGE-EI dne 14. 1. 2010. Příspěvky
semináře byly vydány na CD se stejným názvem (ISBN 978-80-245-1633-2) a CD bylo
distribuováno do knihoven v ČR.
Katedra personalistiky (Jana Fučíková-Kuřetová) organizovala tréninky pro studenty i
zaměstnance VŠE v Praze ke zvládání stresu pomocí metody biofeedback, tj. snímání frekvence
srdečního tepu při řešení úkolů simulovaných softwarem na PC učebně v místnosti RB 437.
Zájemci si biofeedback mohou vyzkoušet nebo se věnovat tréninku pravidelně.
Katedra personalistiky (Jana Fučíková-Kuřetová) organizovala a vedla stánek na Dnu vědy na
praţských vysokých školách, který se konal dne 26. 11. 2010, kde se aktivně podílela
na prezentaci tréninku biofeedbacku a uplatnění grafologie v personální praxi (viz
http://www.sciprag.cz).
Aktivní účast členů katedry na mezinárodních konferencích
KUŘETOVÁ, Jana. Managing Diversity in Organisations: A New Approach towards
Personality. Mezinárodní vědecká konference. Belfast 19.7.2010 – 21.7.2010. In: The
International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2010, roč. 10, č.
1, s. 185–193. ISSN 1447-9532.
ŠIKÝŘ, Martin, SOUKUPOVÁ, Jana, MARKOVAC, Vesna. The Essence of Positive
Relationship between Human Resource Management and Organizational Performance. Zagreb
11.11.2010 – 13.11.2010. In: ŠIMOVIC, Vladimir, BAKIC-TOMIC, Ljubica, HUBINKOVÁ,
Zuzana (ed.). First Part of the Pre-Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on
10th ICESKS: Information, Communication, and Economic Sciences in the Knowledge Society.
Zagreb : UFZG Faculty of Teacher Educationn of the University of Zagreb, 2010, s. 173–177.
ISBN 978-953-7210-31-1.
Zapojení pracovníků FPH do činnosti mezinárodních sdružení
prof. Dvořáková je členkou skupiny hodnotitelů European Science Foundation projektů (od
května 2010 do dubna 2012).

Katedra podnikové ekonomiky
Katedra podnikové ekonomiky zabezpečuje pedagogickou činnost v prezenční, distanční, tak i
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kombinované formě studia. Současně zajišťuje všechny tři základní stupně studia – bakalářský,
magisterský a doktorský. Od roku 2010 se rovněţ podílí na výuce v programu MBA, a od
počátku participuje na výuce programu Honors Academia.
Katedru tvoří dlouhodobě stabilní pedagogický sbor ve sloţení: 4 profesoři, 8 docentů, 9
odborných asistentů, 5 asistentů, 4 hostující profesoři a 5 externích učitelů. Do výuky jsou rovněţ
zapojeni doktorandé v prezenční formě studia, kterých bylo v roce 2010 celkem 11. 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. Trvalý 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 2010 sloţil státní zkoušku
z vedlejší specializace Finanční manaţer celkem 104 studentů, z vedlejší specializace Ekonomika
průmyslového podniku 2 studentů, z vedlejší specializace Ekonomika sportu 53 studentů,
z vedlejší specializace Poradce-Auditor 53 studentů a z vedlejší specializace Ekonomika
nestátních neziskových organizací 18 studentů.
Obhájeno bylo 7 doktorských disertací, 154 diplomových prací a 186 prací bakalářských. 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.
Zároveň vykonává funkci proděkana pro pedagogiku na Fakultě podnikohospodářské. Doc. Ing.
Hana Mikovcová, Ph.D., která je členkou katedry vykonává jiţ druhým rokem funkci
prorektorky pro pedagogiku Vysoké školy ekonomické v Praze. Doc. Ing. Helena Sedláčková,
CSc. jiţ druhé funkční období (od roku 2007) zastává funkci proděkanky pro zahraniční vztahy.
Ing. Pavel Mikan zastává na Fakultě podnikohospodářské funkci systémového integrátora.
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, Oceňování majetku (rusky) apod.). Do prezenční formy
doktorského studia v roce 2010 bylo na katedře zapojeno celkem 11 doktorandů, z toho 4 nově
přijatí.
V souladu s tradicí katedry byla i v roce 2010 věnována pozornost publikační činnosti, se kterou
souvisí i příprava a aktualizace učebních pomůcek.
V roce 2010 byly publikovány celkem 2 monografie, 5 příspěvků v monografiích. Bylo rovněţ
vydáno koncem roku jiţ 5. vydání základní učebnice Podniková ekonomika v nakladatelství C.
H. Beck prof. Ing. Miloslava Synka, CSc.
Členové katedry rovněţ významnou měrou publikovali odborné články a stati, jakoţ i příspěvky
ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí (131 celkem za rok 2010). V roce 2010
proběhla další pravidelná aktualizace a rozšíření e-learningových pomůcek pro výuku v distanční
formě studia zejména o online testování.
V soutěţi ESOP byla oceněna 1 seminární práce (vedoucí Ing. Jaroslav Schönfeld) a tři
diplomové práce (2x vedoucí prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. a 1x doc. Ing. Inka Neumaierová,
CSc.)
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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, na kterém se podílí řešitelé z celé Fakulty podnikohospodářské. V
rámci výzkumného záměru bylo v roce 2010 uspořádáno 8 workshopů, publikovaly se 4 working
papery (s ISBN). Ve dnech 30. 8. aţ 2. 9. 2010 uskutečnili řešitelé výzkumného záměru „Nová
teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“ pracovní cestu do SRN.
Cílem byly zejména přeshraniční konzultace dopadů sníţení poptávky do sektoru automotive, a
to jak na univerzitní půdě (Univerzita Braunschweig), tak přímo v hospodářské praxi
(Volkswagen – výrobní závody ve Wolfsburgu i v Dráţďanech).
V rámci výzkumného záměru se v průběhu roku uskutečnily dvě mezinárodní vědecké
konference, první z nich 27. dubna 2010 na téma „Restrukturalizace podniků po dvou letech
krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do budoucna“. Tato konference se konala
v Kongresovém sále ČNB a zúčastnilo se jí více neţ 120 účastníků.
Druhá konference proběhla dne 15. 10. 2010 názvem „Jak se zastavil čas a změnil svět“
zaměřená na důsledky hospodářské recese a moţnosti dalšího vývoje a dopadů do podnikové
sféry; z jednání byl vydán sborník (ISBN).
V roce 2010 rovněţ vyšla další čtyři čísla vědeckého odborného 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 v roce 2009 doc. Ing. Inka
Neumaierová, CSc., rok 2010 byl druhým rokem řešení. Ing. Patrik Sieber a kolektiv ukončil
k 31. 12. 2010 řešení úkolu „Stínové ceny externalit v oblasti dopravy“ pro Ministerstvo
dopravy.
Ke klíčovým mezinárodním aktivitám katedry patří pravidelná účast na vědeckých
mezinárodních konferencích. Na katedře působí čtyři 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 Manaţerské 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. 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 2010 zajišťovala výuku následujících předmětů vyučovaných v
cizím jazyce: Analýza nákladů a výkonů (německy a anglicky), Analýza rizika a finanční
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modelování (anglicky), Ekonomika a řízení neziskových organizací (anglicky), Globalizace
ekonomiky sportu (anglicky, francouzsky), Hodnocení a financování investičních projektů
(anglicky), Manaţerské finance – základy (anglicky).
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
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.

Katedra psychologie a sociologie řízení
V roce 2010 se katedra zaměřila na další rozšíření vědecko-výzkumné práce, mezinárodní
spolupráce a aktivity a publikace, které představují rozvoj oborů psychologie a sociologie řízení
a psychologie podnikání.
Vědecko-výzkumnou práci výrazně orientovala na řešení významné části výzkumného záměru
FPH VŠE pod názvem „Nové směry v oblasti utváření podnikové/organizační kultury podniků a
organizací“. V jeho rámci byly v roce 2010 vydány mimo jiné výsledky dotazníkového šetření,
na kterém se podíleli členové KPSŘ spolu s dalšími členy výzkumného týmu z FPH VŠE.
Členové katedry se téţ podíleli na přípravě materiálu pro výzkumný grant MK ČR "Efektivní
metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské
ekonomiky".
Dále se rozvinula mezinárodní výzkumná spolupráce s univerzitami v Německu, Itálii,
Švýcarsku, USA a Chorvatsku. Např. v Chorvatsku se jednalo o spolupráci na projektu
„Information-communication Competence of Educators“.
Prostřednictvím projektů IGA VŠE se na vědecké práci mají moţnost účastnit i doktorandi
katedry (v roce 2010 se jednalo o projekt IGA Kariny Ebhardt).
Výstupy vědecko-výzkumných aktivit byly prezentovány na seminářích a mezinárodních
konferencích v ČR, Austrálii, Chorvatsku, Francii a Švýcarsku. Členové katedry se i v roce 2010
angaţovali při přípravě a organizaci mezinárodních konferencí, a to např. „Career and vocational
guidance in rapidly changing world, pořádané v Praze či „Informační, komunikační a
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ekonomické vědy ve znalostní společnosti“, pořádané v Záhřebu (obě v listopadu 2010).
Mezinárodní aktivity se projevily i aktivní účastí akademických pracovníků KPSŘ na řadě
dalších konferencí a seminářů v zahraničí (viz výše), přednáškami pedagogů katedry na
zahraničních univerzitách v Německu (Regensburg), v Chorvatsku (Univerzita Záhřeb), dále
v Mongolsku, Turecku i Slovensku.
Mezinárodní aktivity KPSŘ a spolupráce se zahraničím se projevily i v pedagogické činnosti, a
to hostováním profesorů ze zahraničí ve výuce KPSŘ, dále výukou v rámci CEMS, letní školy
Danubia či hostováním členů katedry na zahraničních univerzitách (Německo, Mongolsko,
Slovensko). Katedra téţ zorganizovala odborný workshop zahraniční spolupracovnice (USA) pro
akademické pracovníky VŠE a podílela se na přípravě výuky ve spolupráci s Metropolitní
Universitou v Moskvě. Významným počinem byla (ve spolupráci s šesti dalšími univerzitami)
realizace Letní školy „Psychology of Entrepreneurship“ na VŠE v Praze v červenci 2011 (viz téţ
web kpsr.vse.cz/poe).
Publikační činnost v roce 2010 představovala kromě článků či odborných statí i výrazný
autorský podíl na dvou kniţních publikacích, jedné vydané v angličtině a jedné vydané
renomovaným nakladatelstvím v ČR. V nakladatelství Management Press byla vydána publikace
česko-americké autorské trojice Pavlica, K., Jarošová, E., Kaiser, R. Versatilní vedení.
Dynamická rovnováha manaţerského vedení. Praha: Management Press, 2010. Anglicky vyšla
publikace Lukeš, M., Laguna, M. (ed.). Entrepreneurship: A Psychological Approach. Praha:
Oeconomica, 2010. Dále se členové katedry podíleli jako autoři kapitol na publikacích, vydaných
v zahraničí (Řecko, Rusko). Za zmínku stojí i práce v ediční radě odborných časopisů (např.
časopisu Psychologie pro praxi).
Spolupráce s praxí má často formu účasti členů katedry na vzdělávání či odborných a
rozvojových akcích organizací jako je např. Škoda Auto a.s., Bosch Diesel s.r.o., Nemocnice na
Homolce, T-Systems,s.r.o., Mercedes Benz a.s., C21 a dalších.
Zapojení do činnosti odborných organizací – členové katedry jsou aktivními členy řady
odborných organizací a asociací, jak domácích, tak i zahraničních (např. ČMPS, ČAPPO, AVŠP,
WACRA, EARLI, CIPD, ČSJ), v některých případech jsou členy jejich volených orgánů (např.
ČAPPO, ČSJ, AVŠP).

Dokumentační fotografie
Květnová konference „Innovation Day“
Předávání medaile A. Rašína prof. V. Novákovi
Inaugurace děkana
Konference „Jak dál po krizi“ ve Valdštejnském paláci
Šesté fórum podnikových ekonomů „Recese dvojitého W ... či jiného písmene, čili Očekávaný
makroekonomický vývoj České republiky v roce 2011“ (30.9.2009)

Výroční zpráva o činnosti
Fakulty podnikohospodářské
za r. 2010

strana
44

Výroční zpráva o činnosti
Fakulty podnikohospodářské
za r. 2010

strana
45

Výroční zpráva o činnosti
Fakulty podnikohospodářské
za r. 2010

strana
46

