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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 zpracovalo vedení fakulty tuto výroční 

zprávu o činnosti fakulty a jejích kateder. Výroční zpráva o činnosti Fakulty 

podnikohospodářské (dále FPH) za rok 2011 je zpřístupněna na webových stránkách 

fakulty http://fph.vse.cz v rubrice Úřední deska – Výroční zprávy. 
 

Fakulta podnikohospodářská v roce 2011 zabezpečovala všechny své klíčové činnosti, tj. 

pedagogické úkoly, vědecko-výzkumnou činnost, zahraniční styky, nicméně zaznamenala 

následující významné události: 

a. Magisterský studijní program CEMS MIM získal v rankingu Financial Times 2. místo na 

světě, obor Podniková ekonomika a management Fakulty podnikohospodářské se umístil 

na 52. místě.  

b. Fakulta pokračovala v přípravě na akreditaci EQUIS, ve vedení fakulty byla připravena 

kompletní hodnotící zpráva za fakultu, která byla odeslána na EFMD.  

c. Fakulta a její katedry uspořádaly jak řadu odborných vědeckých konferencí, tak i 

odborných konferencí určených zejména praxi: 

o Konference o konkurenceschopnosti se uskutečnila za účasti cca 200 účastníků 19. 

ledna 2011, mezi referujícími byli vedoucí pracovníci MPO ČR, Svazu průmyslu a 

dopravy, NERV apod. 

o Konference pořádaná katedrou podnikové ekonomiky „Restrukturalizovat nebo 

likvidovat? Aneb jak se české firmy vypořádaly s hospodářskou krizí,“ se uskutečnila 

27.4. 2011 v Kongresovém sále ČNB. 

o Institut pro technologický a inovační management uspořádal 13. května 2011 druhý 

ročník konference Innovation Day 2011. 

o Ve dnech 17. a 18. května se uskutečnila III.  ESEA Conference on Sports Economics. 

Konferenci zahájily projevy předsedy Světové organizace ekonomiky sportu Plácida 

Rodrigueze ze Španělska a předsedy Evropské asociace ekonomiky sportu Stefana 

Szymanského z Velké Britanie. 

o Fakulta byla 31. května 2011 spolupořadatelem diskusního fóra věnovaného podnikání 

v Rusku. Akce se zúčastnilo na 150 účastníků zejména z praxe. Na fóru vystoupili 

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Rusku Petr Kolář, náměstek MPO ČR 

Martin Tlapa, zástupci CzechTrade, CzechInvestu atd. 

o Katedra mikroekonomie byla spolupořadatelem již 5. ročníku konference Mezinárodní 

statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze, která se konala 22. - 23. 9. 2011. Cílem 

konference byla prezentace a diskuse nad aktuálními problémy z oblasti statistiky, 

demografie, ekonomie, managementu a jejich vzájemné propojení. 

o Dne 21. října 2011 se uskutečnila mezinárodní vědecká konference „Nová ekonomika, 

nové příležitosti?“ Na konferenci byly prezentovány aktuální výstupy výzkumného 

záměru „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační 

procesy.“ 

http://fph.vse.cz/
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o Fakulta byla spolupořadatelem konference URBANUS - Město pro život, která se 

uskutečnila ve dnech 22. - 23. 11.2011 v Brně. 

d. Dne 21. září 2011 se uskutečnilo setkání absolventů fakulty, které mělo jak odbornou část 

- vystoupení člena bankovní rady ČNB Kamila Janáčka k aktuální ekonomické situaci, tak 

část společenskou: degustace moravských vín Chateau Valtice. 

e. Dne 27. 10. 2011 se konaly doplňovací volby do AS VŠE na Fakultě podnikohospodářské 

Vysoké školy ekonomické v Praze v části studentské  a  dne 30. listopadu roku 2011 se 

konaly doplňovací volby do Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské Vysoké 

školy ekonomické v Praze do části doktorandské.  

f. Na fakultě byla na podzim zahájena realizace projektu OPPA, který je financován ze 

strukturálních fondů EU. Projekt je orientován na modernizaci výuky zaměřené na 

podnikání malých a středních podniků. 

g. V průběhu roku prakticky všechny katedry fakulty zprovoznily anglickou verzi svých 

webových stránek.  

h. Institut rozvoje podnikání (IDE) ve spolupráci s Vodafone uspořádal čtvrtý ročník soutěže 

Nápad roku 2011. Vyvrcholením této akce bylo networkingové setkání soutěžících, 

porotců, investorů a partnerů soutěže. 

i. Na podzim r. 2011 byla zahájena činnost nového institutu fakulty – Marketingového 

institutu. 

j. Příjemným zjištěním je, že studenti fakulty se velmi dobře umísťují v mezinárodních 

odborných soutěžích, např. po vítězství v národním kole soutěže KPMG International 

Case Competition tým čtyř studentů VŠE (tři studenti z FPH) úspěšně reprezentoval ČR 

na celosvětovém finále v Istanbulu, kde v silné konkurenci devatenácti týmů dosáhl 

třetího místa. 

k. Fakulta a katedry uskutečnily řadu odborných seminářů a workshopů, uskutečnila se též 

setkání s odbornými misemi z Vietnamu, Brazílie a Číny. 

l. Fakulta uspěla ve výběrovém řízení FRVŠ. Od ledna do prosince 2011 na fakultě bylo 

realizováno 5 projektů financovaných z FRVŠ v objemu 485 tis. Kč. Jednalo se o 

následující projekty: 

o  2623/2011 F5 Macáková – „Výuka předmětu Ekonomie 2 v multimediálním 
prostředí“ 

o  3277/2011 F5 Patočka – „Hmotná a kreativní kultura jako nové předměty 
magisterského studia oboru Arts management“ 

o  3282/2011 G5 Šulcová – „Inovace seminářů předmětu Územní plánování a katastrální 
politika v kultuře a památkové péči“ 

o  3386/2011 F5 Švecová – „Inovace předmětu Manažerské rozhodování“ 

o  3391/2011 F5 Kačín – „Inovace předmětu EU a strukturální fondy“ 
Smutnou realitou r. 2011 byla ta skutečnost, že fakultu opustilo několik jejich 

akademických pracovníků: prof. Radim Vlček, prof. Jan Truneček, doc. Vlastimil 

Vyskočil, PhD. Petr Němec. 
 

 

Tato zpráva vznikla na podkladě dílčích zpráv proděkanů: doc. Ing. Jiřího Hnilici, PhD. – oblast 

pedagogiky, prof. Ing. Ivana Nového, CSc. – oblast vědy, 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. děkan a vedoucí katedry managementu 

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. proděkan a vedoucí katedry psychologie a sociologie řízení 

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. proděkan 

doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. proděkanka 

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. prorektorka VŠE 

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. prorektor VŠE a vedoucí katedry mikroekonomie 

doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. předsedkyně senátu fakulty 

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. vedoucí katedry personalistiky 

Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. vedoucí katedry marketingu 

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. vedoucí katedry podnikové ekonomiky 

doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. vedoucí katedry logistiky 

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. vedoucí katedry arts  managementu 

Ing. Lenka Švecová, Ph.D. zástupkyně  vedoucího katedry managementu 

prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. katedra managementu 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. zástupkyně ved. katedry psychologie a sociologie řízení 

doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. zástupkyně vedoucího katedry mikroekonomie 

prof. Ing. Petr Pernica, CSc. katedra logistiky 

prof. Václav Riedlbauch zástupce vedoucího katedry arts managementu 

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. katedra managementu a ředitelka ISBM 

Externí členové vědecké rady 

prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. prezident společnosti Olympik Holding a.s. 

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. vedoucí katedry podnikového 

hospodářství 

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova 

univerzita Brno 

prof. Ing. Ĺuboslav Szabo, CSc. děkan 
Fakulta podnikového manažmentu, EU 

Bratislava 

prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. konzultant emeritní ředitel Institutu řízení 

prof. Ing. Petr Záruba, DrSc. děkan PIBS Praha 

Ing. Libor Hájek prezident společnosti ELTODO  a.s. Praha 

Ing. Zdeněk Pelc, CSc. generální ředitel GZ Digital Media, a.s. 

Ing. František Kulovaný, jr. MBA člen představenstva a ředitel  BAEST Machines & Structures, a.s. 
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Ing. Alan Svoboda, MBA výkonný ředitel pro obchod skupina ČEZ 

Ing. Martin Diviš, MBA 
generální ředitel, Kooperativa, a.s., člen holdingového vedení Vienna 

Insurance Group 

František Piškanin   jednatel    HOPI, s.r.o. 

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.  generální ředitel   Národní muzeum  

Ing. David Grund člen představenstva UniCredit Bank Czech Republic 

Ing. Jiří Odcházel 
předseda představenstva, Lázně Poděbrady, a.s., 

jednatel, Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. 

Ing. Pavel Pilát generální ředitel  Metrostav. a.s. 

Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Karel Vágner 
předseda představenstva, 

skladatel, podnikatel  
Multisonic, a.s. 

Dr. Gottlob Alex Wurm von 

Sterndorff 

ředitel PDG Treuhand (Trust) GmbH Nestal, zakladatel The Free 

University of St. George‘s  

 

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze (ke dni 14. 12. 2011)1 

KURIE SENÁTOR KATEDRA 

učitelská 

PhDr. Petr Adámek, CSc. katedra mikroekonomie 

doc. Ing. Jan Heřman, CSc. katedra podnikové ekonomiky 

Ing. Olga Horová, Ph.D. katedra marketingu 

Ing. Marie Hůlová, CSc. katedra managementu 

PhDr. Eva Kašparová, Ph.D. katedra psychologie a sociologie řízení 

doc. Ing. Ludmila Mládková, CSc. předsedkyně senátu, katedra managementu 

Ing. Jana Soukupová, CSc. katedra mikroekonomie 

Ing. Marek Stříteský, Ph.D katedra personalistiky, místopředseda AS 

Ing. Hana Vávrová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky 

doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. katedra logistiky 

doktorandů 

Mgr. Jiří Kotáb  

Ing. Martin Kešner  

Ing. Karel Koliš  

studentů 

Petr Jaroš  

Štěpán Kněžek  

Tomáš Janda  

Michal Slavík místopředseda AS 
 

 

                                                           

1 Během roku 2011 došlo ke změnám v obsazení v akademickém senátu z důvodů ukončení studia některých 

senátorů z řad student,  kurie učitelů zůstala beze změny. 
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Kolegium děkana FPH 

1. prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. děkan fakulty 

2. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. vedoucí katedry psychologie a sociologie řízení, proděkan pro vědu 

3. doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. proděkan pro pedagogiku 

4. doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. proděkanka pro zahraniční vztahy 

5. Ing. Martina Poláchová tajemnice fakulty 

6. doc. Ing. Ludmila Mládková, CSc. předsedkyně Akademického senátu fakulty 

7. prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. vedoucí katedry personalistiky 

8. prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. vedoucí katedry podnikové ekonomiky 

9. prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. vedoucí katedry mikroekonomie 

10. doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc vedoucí katedry logistiky 

11. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. vedoucí katedry marketingu 

12. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. zástupkyně vedoucího katedry managementu 

13. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. vedoucí katedry arts managementu 

14. Ing. Martina Jaklová, Ph.D. vedoucí Institutu pro technologický a inovační management 

15. Jan Vořechovský tajemník pro studentské záležitosti 
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3  Studijní a pedagogická činnost 

3.1 Studijní programy a obory  

V r. 2011 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 inženýr (Ing.), resp. i mezinárodně uznávaný titul CEMS MIM; 

- na doktorském stupni studia – standardní doba je tříletá, absolvent získá titul doktor 

(Ph.D).  

Studium probíhalo na všech výše uvedených stupních v prezenční formě, tzn. v pravidelné 

denní výuce. Vedle toho na navazujícím magisterském stupni studia bylo možné studovat 

obor PE i v distanční formě studia (při zaměstnání), tzn. samostatně na základě přesně 

stanovených studijních požadavků a za pomoci studijních opor a studijních soustředění, tzv. 

tutoriálů, kdy probíhá přímý kontakt s vyučujícími – výuka, konzultace, prezentace 

obtížnějších pasáží 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 inženýr (Ing.). 

Studium probíhalo na bakalářském a navazujícím magisterském stupni v prezenční formě, tzn. 

v pravidelné denní výuce. Na navazujícím magisterském stupni studia bylo možné ve studiu 

oboru pokračovat v kombinované formě studia, tzn. z cca 50 % samostatně na základě přesně 

stanovených studijních požadavků a za pomoci studijních opor a z cca 50 % přímou výukou, 

která probíhá formou blokové výuky po celý pátek a sobotu (tuto možnost studia již fakulta 

dále nenabízí). Převažující většina předmětů oboru AM je na obou stupních studia povinná.  

Studijní obor International Management (IG) je vyučován pouze na magisterském stupni 

studia a je určen pro talentované absolventy ekonomicky zaměřených bakalářských studijních 

programů s výbornou znalostí anglického jazyka, velmi dobrou znalostí dalšího cizího 

jazyka a se zájmem o mezinárodní podnikatelské prostředí. Východiskem studijního oboru 

IG je mezinárodní program CEMS MIM (Master in International Management), který byl 

v roce 2009 vyhodnocen deníkem Financial Times jako celosvětově nejlepší magisterský 

program zaměřený na management. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru studijního 
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oboru se na výuce povinných i volitelných předmětů podílejí i učitelé ostatních fakult Vysoké 

školy ekonomické v Praze. V programu rovněž 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.” - inženýr, i mezinárodně uznávaný certifikát CEMS MIM, 

Master in International Management. 

Na navazujícím magisterském stupni studia si studenti volí i jednu vedlejší specializaci, jejíž 

absolvování rozšiřuje odborný profil absolventa a poskytuje mu tak lepší výběr pracovních 

příležitostí. Na celé VŠE v Praze se nabízí na čtyřicet vedlejších specializací, jen fakulta 

nabídla v r. 2011 více jak desítku vedlejších specializací:  

- Analytik finančního sektoru, 

- Manažer kultury a umění, 

- Poradce-Auditor, 

- Ekonomika nestátních neziskových organizací, 

- Finanční manažer, 

- Personální management, 

- Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, 

- Marketing, 

- Management, 

- Manažer kvality, 

- Malé a střední podniky v tržním prostředí, 

- Manažerská sociologie a psychologie, 

- Ekonomika sportu. 

O vedlejší specializace naší fakulty je setrvale největší zájem. Z aktuálního dotazníkového 

šetření plyne, že 40 % absolventů VŠE v Praze si vybralo svoji vedlejší specializaci na 

Fakultě podnikohospodářské. Pokud jde pouze o absolventy Fakulty podnikohospodářské, tak 

se jedná o 66 %. 

 

 
3.2 Výsledky přijímacího řízení  

Na Fakultě podnikohospodářské se v roce 2011 konala následující přijímací řízení:  

- do bakalářského studia ve dnech 21., 22., 23. a 25.6. 2011,  

- do navazujícího magisterského studia ve dnech 24.1., 31.1.- 4.2. a 30. 6. 2011,  

- do doktorského studia ve dnech 17. 6. 2011 a 16. 9. 2011.  

Výsledky přijímacích řízení jsou dokladovány v následujících částech textu. 

3.2.1 Přijímací řízení do bakalářského studia 

Fakulta podnikohospodářská organizovala přijímací řízení do bakalářských studijních oborů 

v roce 2011 pouze jednou a to do obou oborů:  
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- Podniková ekonomika a management (PE), 

- Arts Management (AM). 

 

Tabulka 3.1 Přijímací řízení do bakalářského studia 

Termíny přijímacího řízení

Termín přijímacích zkoušek: 

Termín vydání rozhodnutí o přijetí:

Termín vydání rozhodnutí o žádostech o přezkoumání:

Termín nahlížení do testů:

Informace o výsledcích přijímacího řízení Obor PE Obor AM

Počet přihlášených uchazečů: 3332 940

Počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce: 2299 728

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí: 1382 404

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 851 304

Počet uchazečů přijatých ke studiu: 784 114

Celkový počet uchazečů přijatých po přezkumném řízení: 850 133

Nejlepší možný výsledek (body): 200 200

Nejlepší dosažený výsledek (body): 200 174

Bodová hranice akademického roku 2011/2012 pro 

přijetí:

143 146

Průměrný výsledek přijímací zkoušky (body): 127 119

Směrodatná odchylka výsledků přijímací zkoušky (body): 34 24

Decilové hranice (body): 81  97  108  119  

129

88  100  106  114  120

137  147  158  172  126  134  140  152  

21., 22., 23. a 25. června 2011

25. června 2011

operativně v zákonné lhůtě

29. června 2011

 

 

3.2.2 Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia  

Fakulta podnikohospodářská organizovala přijímací řízení do studijních oborů navazujícího 

magisterského studia v roce 2011 ve třech termínech.  

 24. ledna 2011 se konalo přijímací řízení do oboru Podniková ekonomika 

a management (PE) a do oboru Arts Management (AM) s tím, že studenti nastupovali 

ke studiu v letním semestru akademického roku 2010/2011.  

 Další termín přijímacího řízení do stejných oborů se konal 30. srpna 2011 s tím, že 

studenti nastupovali ke studiu v zimním semestru akademického roku 2011/2012. 

Obor Podniková ekonomika a management je vyučován ve dvou formách – 

v prezenční (prez) a distanční (dis). Obsah i forma přijímací řízení včetně stanovení 

bodové hranice pro přijetí jsou pro obě formy stejné. 

 Náročný tříkolový režim přijímacího řízení je do anglicky vyučovaného oboru 

International Management. Uchazeči musí nejdříve v prvním kole splnit vysoké 

vstupní požadavky (např. zahraniční a pracovní zkušenosti, výborné studijní výsledky 

či jazykový certifikát z anglického jazyka TOEFL ibT ≥ 100 nebo IELTS 7.0 nebo 
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CAE B). Následně teprve postupují do kola druhého, jehož významnou součástí jsou 

Assessment Centra, kde se rozhoduje, zda uchazeči budou moci být po dokončení 

bakalářského studia přijati či nikoliv. 

 

Tabulka 3.2 Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia  

                     obory studia PE a AM (leden 2011) 

Termíny přijímacího řízení

Termín přijímacích zkoušek: 

Termín vydání rozhodnutí o přijetí:

Termín vydání rozhodnutí o žádostech o přezkoumání:

Termín nahlížení do testů:

Informace o výsledcích přijímacího řízení Obor PE prez Obor PE dis Obor AM

Počet přihlášených uchazečů: 113 121 17

Počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce: 74 77 15

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí: 63 50 9

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 10 27 3

Počet uchazečů přijatých ke studiu: 17 10 1

Celkový počet uchazečů přijatých po přezkumném řízení: 18 10 4

Nejlepší možný výsledek (body): 200 200 200

Nejlepší dosažený výsledek (body): 182 161 168

Bodová hranice akademického roku 2010/2011 pro 

přijetí:

150 0 150

Průměrný výsledek přijímací zkoušky (body): 131 123 127

Směrodatná odchylka výsledků přijímací zkoušky (body): 22 22 19

Decilové hranice (body): 100  112  120  127  131 96  105  113  117  121 106  114  122  128  128

136  143  151  159  132  139  144  152  130  135  137  147  

24. ledna 2011

24. ledna 2011

operativně v zákonné lhůtě

25. ledna 2012

 
 

Tabulka 3.2  Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 

                       obory studia EP a AM (srpen 2011) 

Termíny přijímacího řízení

Termín přijímacích zkoušek: 

Termín vydání rozhodnutí o přijetí:

Termín vydání rozhodnutí o žádostech o přezkoumání:

Termín nahlížení do testů:

Informace o výsledcích přijímacího řízení Obor PE prez Obor PE dis Obor AM

Počet přihlášených uchazečů: 616 407 127

Počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce: 323 181 63

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí: 191 83 18

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí: 132 98 45

Počet uchazečů přijatých ke studiu: 46 14 10

Celkový počet uchazečů přijatých po přezkumném řízení: 46 14 10

Nejlepší možný výsledek (body): 200 200 200

Nejlepší dosažený výsledek (body): 180 180 136

Bodová hranice akademického roku 2011/2012 pro 

přijetí:

153 0 120

Průměrný výsledek přijímací zkoušky (body): 122 114 102

Směrodatná odchylka výsledků přijímací zkoušky (body): 26 25 19

Decilové hranice (body): 88  99  108  115  123 84  91  99  104  112 73  86  96  100  104

130  138  146  158  118  129  137  147  108  114  116  127  

30. srpna 2011

30. srpna 2011

operativně v zákonné lhůtě

31. srpna 2011
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Tabulka 3.4  Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 

                      Studijní obor International Management 

Termíny přijímacího řízení

Termín ukončení přijímání přihlášek:

Termín rozhodnutí o postupu do druhého kola:

Termín vydání rozhodnutí o žádostech o přezkoumání:

Termín nahlížení do materiálů:

Termín Assessment Center:

Termín rozhodnutí o postupu do třetího kola: 11. února 2011

Termín konečného rozhodnutí o přijetí: 8. července 2011

Informace o výsledcích přijímacího řízení Obor International Management

Počet přihlášených uchazečů: 81

Počet uchazečů postupujících do druhého kola: 63

Počet uchazečů postupujících do třetího kola: 50

Počet uchazečů přijatých ke studiu: 45

Celkový počet uchazečů přijatých po přezkumném řízení: 45

31. ledna - 4. února 2011

7. ledna 2011

19. ledna 2011

operativně v zákonné lhůtě

průběžně do začátku Assessment Center

 

 

3.2.2 Přijímací řízení do doktorského studia 

Fakulta má akreditováno a přijímá k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i 

kombinované formy studia. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém 

jazyce. Přijímací zkouška na doktorské studium se skládá z: 

- odborné zkoušky, 

- dvou cizích jazyků. 

 

Tabulka 3.5 Přijímací řízení do doktorského studia 

 

Obor Forma

Počet 

přihlášek

Dostavilo 

 se
Splnilo Nesplnilo

Přijato 

celkem

Podniková ekonomika a management kombinovaná 31 25 18 7 18

Podniková ekonomika a management prezenční 14 14 9 5 9

Podniková ekonomika a management všechny formy 45 39 27 12 27

Ekonomie kombinovaná 1 1 1 0 1

Ekonomie prezenční 1 1 1 0 1

Ekonomie všechny formy 2 2 2 0 2

Celkem 47 41 29 12 29  
 
 

3.3  Studenti fakulty  

K 31. 10. 2011 studovalo na Fakultě podnikohospodářské celkem 3 660 studentů. Do tohoto 

počtu nejsou zahrnuti studenti, kteří měli k uvedenému datu přerušené studium, studenti 
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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 

50 %, v navazujícím magisterském studiu 46 % a na doktorském 4 %. Přesné počty 

dokumentuje tabulka 3.4. 

Tab. 3.6 Počty studentů k 31.10.2011 

Typ studia a obor Celkem Prezenční Kombinovaná Distanční

Bakalářský 1840 1840 x x

     Arts Management 300 300 x x

     Podniková ekonomika a management 1540 1540 x x

Magisterský navazující 1694 1457 28 209

     Arts Management 146 118 28 x

     International Management 93 93 x x

     Podniková ekonomika a management 1455 1246 x 209

Doktorský 126 27 99 x

     Ekonomie 6 3 3 x

     Podniková ekonomika a management 120 24 96 x

Celkem za fakultu 3660 3324 127 209  

V kalendářním roce 2011 neúspěšně ukončilo studium 363 studentů. Z toho 223 

v bakalářském studiu, 114 v navazujícím magisterském studiu a 26 ve studiu doktorském. 

Konkrétní počty včetně uvedení semestru, kdy k ukončení studia došlo, uvádějí následující 

tabulky (3.7 a 3.8). 

Tab. 3.7 Počty studentů s neúspěšně ukončeným studiem (1.1.2011 - 31.12.2011) 

Typ studia a obor Celkem Prezenční Kombinovaná Distanční

Bakalářský 223 223 x x

     Arts Management 34 34 x x

     Podniková ekonomika a management 189 189 x x

Magisterský navazující 114 54 10 50

     Arts Management 17 7 10 x

     International Management 2 2 x x

     Podniková ekonomika a management 95 45 x 50

Doktorský 26 2 24 0

     Ekonomie 2 0 2 x

     Podniková ekonomika a management 24 2 22 x

Celkem za fakultu 363 279 34 50  
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Tab. 3.8 Počty studentů s neúspěšně ukončeným studiem (1.1.2011 - 31.12.2011) 

Typ studia a obor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?11 Celkem

Bakalářský 61 43 40 17 29 12 7 4 6 2 2 223

     Arts Management 15 9 3 1 3 1 1 1 34

     Podniková ekonomika a management 46 34 37 16 26 11 6 3 6 2 2 189

Magisterský navazující 21 36 14 13 6 5 9 0 2 2 6 114

     Arts Management 5 6 2 1 2 1 17

prezenční 3 4 7

kombinovaná 2 2 2 1 2 1 10

     International Management 1 1 2

     Podniková ekonomika a management 15 30 14 10 5 3 8 2 2 6 95

prezenční 8 13 9 5 6 1 3 45

distanční 7 17 5 5 5 3 2 1 2 3 50

Doktorský 1 11 8 2 4 26

     Podniková ekonomika a management 1 10 7 2 4 24

prezenční 1 1 2

kombinovaná 1 9 7 1 4 22

     Ekonomie 1 1 2

kombinovaná 1 1 2

Celkem za fakultu 83 90 62 32 39 17 16 4 8 4 8 363

Semestr studia

 

 

 

3.4 Zahraniční studenti  

K 31.10. 2011 studovalo na Fakultě podnikohospodářské 777 cizinců: nejvíce občanů 

Slovenské republiky (375), dále pak Ruské federace (150), Ukrajiny (57), Běloruské 

republiky (49), Vietnamské socialistické republiky (41) a Republiky Kazachstánu (40).  

V následující tabulce 3.9 jsou uvedeny počty zahraničních studentů na Fakultě 

podnikohospodářské podle studijního oboru a formy studia (nejedná se o studenty výměnných 

programů, ale o řádně zapsané studenty v oborech realizovaných fakultou). 
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Tab. 3.9 Počty studentů dle státní příslušnosti (31.10.2011) 

Státní občanství AM PE AM IG PE PE EK Celkem

Česká republika 289 1105 138 63 1185 99 4 2883

Slovenská republika 4 156 7 19 185 4 375

Ruská federace 3 113 1 2 29 1 1 150

Ukrajina 43 1 12 1 57

Běloruská republika 1 32 16 49

Vietnamská socialistická republika 37 4 41

Republika Kazachstán 30 9 1 40

Moldavská republika 4 4 8

Spolková republika Německo 1 5 6 12

Gruzie 5 3 8

Bulharská republika 1 2 1 1 5

Republika Kyrgyzstán 2 2 4

Bosna a Hercegovina 2 1 3

Čínská lidová republika 3 3

Albánská republika 2 2

Ázerbájdžánská republika 1 1 2

Chorvatská republika 1 1 2

Polská republika 1 1 1 3

Republika Uzbekistán 2 2

Estonská republika 1 1

Litevská republika 1 1

Rakouská republika 1 1

Rumunsko 1 1

Spojené státy mexické 1 1

Srbská republika 1 2 3

Švýcarská konfederace 1 1

Kolumbijská republika 1 1

Turecká republika 1 1

Celkový součet 300 1540 146 93 1455 120 6 3660

Bakalářské obory Magisterské obory Doktorské obory

 

 

 

3.4. Absolventi fakulty  

V roce 2011 na Fakultě podnikohospodářské úspěšně zakončilo studium celkem 1113 

studentů (jejich struktura je znázorněna v tabulce 3.10).  Pro srovnání v předchozím roce to 

bylo 1022 studentů (520 Bc., 480 Ing., 22 Ph.D.). 
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Tab. 3.10 Počty absolventů od 1.1.2011 do 31.12.2011 

Typ studia a obor Celkem Prezenční Kombinovaná Distanční

Bakalářský 586 586 x x

     Arts Management 80 80 x x

     Podniková ekonomika a management 506 506 x x

Magisterský navazující 515 431 13 71

     Arts Management 13 0 13 x

     International Management 34 34 x x

     Podniková ekonomika a management 468 397 x 71

Doktorský 12 2 10 0

     Ekonomie 0 0 0 x

     Podniková ekonomika a management 12 2 10 x

Celkem za fakultu 1113 1019 23 71  

 

Tab. 3.11 Počty absolventů od 1.1.2011 do 31.12.2011 dle semestru ukončení studia 

Typ studia a obor 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ?12 Celkem

Bakalářský 1 3 9 347 121 81 12 7 3 2 586

     Arts Management 1 43 26 10 80

     Podniková ekonomika a management 1 2 9 304 95 71 12 7 3 2 506

Magisterský navazující 3 72 167 156 73 13 13 5 4 9 515

     Arts Management 5 2 6 13

     International Management 3 24 5 2 34

     Podniková ekonomika a management 3 69 138 149 65 13 13 5 4 9 468

prezenční 3 64 124 134 49 9 4 2 1 7 397

distanční 5 14 15 16 4 9 3 3 2 71

Doktorský 14 10 12

     Podniková ekonomika a management 7 5 12

prezenční 2 2

kombinovaná 5 5 10

Celkem za fakultu 4 75 176 503 194 101 25 17 7 11 1113

Semestr studia

 

 

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 tabulky 3.11 a 3.12.  
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Tab. 3.12 Průměrná délka studia absolventů v semestrech studia v roce 2011  

           

Typ studia a obor Celkem Prezenční Kombinovaná Distanční

Bakalářský 6,6 6,6 x x

     Arts Management 6,6 6,6 x x

     Podniková ekonomika a management 6,6 6,6 x x

Magisterský navazující 5,9 5,7 6,1 6,9

     Arts Management 6,1 NA 6,1 x

     International Management 5,2 5,2 x x

     Podniková ekonomika a management 5,9 5,8 x 6,9

Doktorský 8,8 8,0 9,0 0

     Ekonomie 0 NA NA x

     Podniková ekonomika a management 8,8 8,0 9,0 x

Celkem za fakultu 6,3 6,4 7,3 6,9  

 

Průměrná délka studia v bakalářském i navazujícím magisterském studiu v posledních třech 

akademických letech již stagnovala (na rozdíl od předcházejících období, kdy došlo 

k výraznému zkrácení). Fakulta podnikohospodářská již nemá žádné studenty v pětiletém 

magisterském studiu. Ve srovnání s průměrem VŠE se Fakulta podnikohospodářská nijak 

výrazně neliší.   

 

3.5 Uplatnění absolventů na trhu práce  

Následující informace vycházejí z průzkumu Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení 

absolvovaného studia, které realizovalo Rozvojové a poradenské centrum Vysoké školy 

ekonomické v Praze.  

Nejčetnějšími kategoriemi první pracovní činnosti, ve které absolventi Fakulty 

podnikohospodářské začínají svou kariéru, jsou ekonomika a podnikové finance (19 %), 

marketing a PR (13 %), administrativa (12 %), poradenské a příbuzné služby pro firmy 

(11 %), a manažer či obchodní manažer (9 %). Většina absolventů zůstává po roce a půl ve 

svém prvním zaměstnání.  

Průměrný nástupní plat absolventů se pohybuje mírně nad 30 000 Kč s tím, že po pěti letech 

dosahuje průměru 51 000 Kč. 

 

3.6 Inovace studijních předmětů  

Výuka na Fakultě podnikohospodářské již 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 
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jejich zařazením do struktury kreditního systému se zabývá kolegium děkana, na kterém se 

předměty re/akreditují. 

Fakulta se aktivně připojila k projektu MŠMT Národní kvalifikační rámec terciárního 

vzdělávání (Q-RAM) a postupně tento systém zavádí jako systém vnitřního řízení kvality 

pedagogického procesu, tj. zejména konsistence mezi profilem absolventa, způsoby 

vzdělávání a metodami hodnocení.  

 

3.7 Péče o studenty  

Pro uchazeče o studium na Fakultě podnikohospodářské se konal dne 28. ledna 2011 Den 

otevřených dveří. Zúčastnilo se ho přibližně 1100 návštěvníků. 

Přijatým studentům, kteří nastoupí ke studiu na Fakultě podnikohospodářské, byla věnována 

velká pozornost na počátku jejich studia s cílem ulehčit jim etapu přizpůsobení se 

vysokoškolskému studiu a prostředí na VŠE v Praze. V rámci zápisu byli informováni 

o kreditním systému, registracích a zápisech a dalších skutečnostech ze studentského života.  

Studenti v 1. semestru bakalářského studia byli rozděleni do tzv. kruhů, pro které je 

optimalizován rozvrh a především je zajištěna priorita před služebně staršími studenty.  

Studenti v prezenční a distanční formě studia na Fakultě podnikohospodářské se mohli 

obracet na tajemníka pro studentské záležitosti Bc. Jana Vořechovského, který odpovídal na 

jejich dotazy týkající se studia, kreditního systému, kolejí, stravování a obecně života na 

škole. Tajemník předkládal problémy k řešení vedení fakulty.  
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4  Věda, výzkum a doktorské studium 2011 

4.1 Zaměření vědy a výzkumu na fakultě 

V roce  2011  byla  vědeckovýzkumná  práce  Fakulty  podnikohospodářské  VŠE  v  Praze  

převážně tematicky zaměřena na analýzu světové ekonomiky a jejího vlivu na českou 

ekonomiku. Ústředním tématem byly důsledky a možná řešení se zaměřením na oblasti 

ekonomického a manažerského 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 2011 vtiskla skutečnost, že 

Fakulta  podnikohospodářská  VŠE  v  Praze  se  od  roku  2005  stala  řešitelem  výzkumného 

záměru nazvaného „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační 

procesy“, který byl v roce 2011 úspěšně ukončen. Oproti předchozím letům, kdy hlavním 

výzkumným problémem byla připravenost a schopnost přizpůsobování se českých podniků a 

organizací podmínkám podnikání v rámci EU,   v  roce   2011   se   výzkum   primárně   

zaměřil   na vývoj ekonomiky v období po finanční krizi, kdy světová i česká ekonomika 

zažívala křehké oživení. 

Hlavní výzkumné cíle spočívaly: 

- v kvantitativní analýze ekonomiky v České republice, vypracování 

metodologie hodnocení stupně rozvoje nové (znalostní) ekonomiky a míry 

jejich konkurenceschopnosti; 

- v analýze a syntéze změn v sociálním postavení zaměstnanců a formulaci 

nových  požadavků na flexibilitu a operativnost zaměstnavatelů a zaměstnanců; 

v interkulturní komunikaci  globalizovaných firem; 

- v posouzení použitelnosti tradičních  finančních  ukazatelů  pro  hodnocení 

výkonnosti podniků;v rozvinutí konceptu reflexe celkové produktivity podniku 

v propojení s analýzou Economic Value Added; 

- v analýze faktorů konkurenceschopnosti podniků uvnitř tvorby hodnoty, ve 

vypracování počítačového modelu oceňování reálných opcí; 

- v rozpracování metodiky investičního rozhodování, analýzy rizika investičních 

projektů simulací Monte Carlo, jakož i metodiky postauditů investičních 

projektů a jejich implementace v praxi;  

- ve vypracování strategie hodnotového managementu  inovací  zajišťující  růst 

prosperity firem v globalizující se ekonomice;  tvorba komplexu strategií 

managementu hodnotových inovací; 

- v ověření možnosti a účelnosti změny paradigmatu logistiky v  kontextu  změn  
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paradigmat konkurence  a   managementu,  

- v  novém pojetí podniku a nové podnikové strategie, s ohledem na 

aplikovatelnost i v neziskových organizacích; 

- v analýze zadlužení podniků a jednotlivců v České republice, vývoj insolvence; 

- ve formulaci faktorů úspěšného fungování terciárního sektoru (v tom zejména 

nestátních neziskových organizací). Zpracování doporučení pro management 

terciárního sektoru. V oblasti neziskových organizací nalezení  optimálních  

forem  spolupráce zvláště ve sportu, tj.  mezi  sportovními  kluby  a 

samosprávou; 

- v identifikaci, definování, 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; 

- ve formulaci doporučení pro chování podniků v nové ekonomické situaci, 

- v hledání cest pro úspěch podniků v po-krizovém období. 

 

Z uvedeného stručného nástinu vybraných hlavních cílů řešení výzkumného záměru je patrné, 

že svojí šíří témat pokrývá všechny rozhodující odborné aspekty, jež jsou předmětem 

výchovně vzdělávací a výzkumné činnosti prakticky všech pracovišť Fakulty 

podnikohospodářské VŠE v Praze. 

V souvislosti s řešením výzkumného záměru se dne 19. 4. 2011 uskutečnila mezinárodní 

konference pod názvem „ Restrukturalizovat nebo likvidovat? Aneb jak se české firmy 

vypořádaly s hospodářskou krizí“. Tato konference se konala v Kongresovém sále ČNB.  

Druhá konference proběhla dne 21. 10. 2011 pod názvem „Nová ekonomika, nové 

příležitosti?“ Cílem konference bylo prezentovat poznatky teorie a názory praxe v oblasti 

ekonomiky a řízení podniku. Zvláštní akcent byl položen na chování a adaptaci podniků v 

globalizovaném prostředí, posilování jejich konkurenceschopnosti a výkonnosti.  

 

 

4.2 Externí a interní výzkumné projekty – granty 

V roce 2011 byly na FPH VŠE v Praze řešeny kromě výzkumného záměru následující externí 

granty (GAČR) a interní granty (IGA) a byly podány granty TAČR.  
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Tabulka 4.2 Aktuálně probíhající projekty v roce 2011 
 

Project 

Type  

Grant Agency Solver Start Finish 

A GA402/09/0311 The marketing 

importance of body image  

GAČR Koudelka 1.1.2009 31.12.2011 

A DF11P01OVV024 Effective methods 

for support of small and medium sized 

enterprises in the cultural sector in the 

national and European economies  

MKČR Dostál 1.1.2011 31.12.2015 

A MPO3030 Global Entrepreneurship 

Monitor ČR 2011  

MPO Lukeš 30.4.2011 30.6.2012 

A Business Ethics (Cross-cultural 

research) - Analysis of Patterns of 

Students´Ethical Decisions 

University of 

Pennsylvania 

Jarošová, 

Pauknerová 

1.10.2011 31.12.2012 

A Analysis of the economic impact of 

introducing a new product portfolio of 

the Investment and Business 

Development Agency  

MPO ČR Veber 1.5.2011 30.9.2011 

A Identification of the key factors of 

industry and export sectors and their 

strategic analysis and processing of 

input data 

MPO ČR Veber 1.5.2011 30.10.2011 

A Proposal for institutional optimization 

of support of industry and export 

within the governmental department of 

Ministry of Industry and Trade of the 

Czech Republic 

MPO ČR Veber 1.5.2011 30.11.2011 

A Analysis of the proposed amendment 

to the Act on Investment Incentives 

MPO ČR Veber 1.5.2011 30.11.2011 

A New road transport regulations as a 

subsidiary legal act  

MD ČR Novák 1.1.2009 31.12.2012 

P Projektmanagement als Instrument mit 

Arbeitsmarktbezug zur Entwicklung 

und Sicherung von Unterrichtsqualität 

in der beruflichen Bildung (PIA) - 

Project management as an instrument 

with respect to labor market 

development and quality assurance of 

teaching in vocational education 

Leonardo - 

Uni Bremen 

Nový 1.10.2011 30.9.2013 

Z,A MSM6138439905 A new theory of 

economics and management of 

organizations and their adaptation 

processes  

MŠMT - VZ Kislingerová 1.1.2005 31.12.2011 

Z,A The Changing Dynamics of 

Leadership and Partnership across 

European Regions 

  Potluka 1.1.2010 31.12.2011 

A Pilot counterfactual impact evaluation 

OP HRE, support area 1.1 

Others Potluka 5.5.2011 10.12.2013 

 

Project Type / Typ projektu : A – Applied Research/Aplikovaný výzkum, P – Pedagogical Research/Pedagogický 

výzkum, Z – Basic Research/Základní výzkum. 
 

../../../Users/Jaromír/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Granty-seznam.xls#RANGE!_ftn1
../../../Users/Jaromír/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Granty-seznam.xls#RANGE!_ftn1
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Tabulka 4.3 Přijaté projekty IGA 

 

Evid. číslo 

projektu 
Navrhovatel Název projektu 

číslo 

zakázky 

F3/1/2010 Ing. Jindřich Špička 
Řízení příjmových rizik v zemědělských 
podnicích s využitím klimatických derivátů IG309010 

F3/9/2010 Ing. Lukáš Procházka 
Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a 
středních podniků IG310050 

F3/11/2010 
Ing. Lenka Švecová, 
Ph.D. 

Analýza a návrh systému hodnocení a výběru 
dodavatelů veřejných zakázek IG310020 

F3/19/2010 Ing. Karina Ebhardt 

Kariérní vývoj žen po mateřské dovolené a 
rozvoj talentů v rámci managementu diverzity -- 
porovnání situace v Rakousku a v ČR IG303010 

F3/37/2010 Ing. Tomáš Horník 
Řízení rizik a možnosti jejich mezipodnikového 
transferu IG309050 

F3/2/2011 Mgr. Jiří Kotáb Využití Webu 2.0 v propagaci sportu IG309041 

F3/8/2011 Ing. Petr Makovský 
Vývoj měnových kurzů ve státech střední 
Evropy po roce 1989 IG307041 

F3/10/2011 Ing. Adam Novák, MBA 
Role středního managementu firmy v inovačním 
procesu IG303021 

F3/12/2011 Ing. Mgr. Vítězslav Bican 
Vzdělání jako informace -- ekonomie informací 
na trhu práce IG307021 

F3/20/2011 Mgr. Irena Descubes 

Hodnocení systému vyvážených ukazatelů 
výkonnosti podniku postavených na principu 
trojí zodpovědnosti IG307031 

F3/21/2011 Mgr. Michal Červenka Management znalostí IG310031 

F3/22/2011 Ing. et Ing. Ondřej Machek 
Regulace energetických firem v regionu střední 
Evropy a možnosti jejího zlepšení IG309051 

F3/24/2011 Ing. Miroslav Lorenc Modelování a vizualizace podnikových procesů IG310041 

F3/26/2011 Ing. Petr Vrbský 
Aplikace nástrojů systémové dynamiky pro 
analýzu podniku a jeho výkonnosti IG309061 

F3/27/2011 Ing. Lukáš Svoboda, MBA 

Vliv rozvoje silniční infrastruktury na kvalitu 
a možnosti rozvoje evropských kontejnerových 
terminálů IG305021 

F3/29/2011 PhDr. Irena Tyslová Metodiky animačních projektů v kultuře IG302041 

F3/31/2011 Ing. David Holman 

Štíhlý logistický systém a měření jeho 
výkonnosti v podmínkách 2. dekády 21. století 
ve zpracovatelském průmyslu IG305031 

F3/32/2011 Ing. Dagmar Čámská 
Analýza a hodnocení investičních projektů 
spolufinancovaných z evropských fondů IG309071 

F3/34/2011 
doc. PhDr. Ing. Eva 
Jarošová, Ph.D. 

Podmínky efektivního rozvoje dovedností pro 
týmovou práci a její vedení IG303031 

 

Jednotlivá pracoviště (katedry  a  instituty)  se  dále  podílely  na  řadě  výzkumných  

projektů, financovaných grantovými agenturami v ČR i v ostatních zemích EU. 
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4.3 Habilitační řízení  

Dne 15. 6.2011 bylo zahájeno habilitační řízení PhDr. Daniely Pauknerové, Ph.D. v oboru 

Podniková ekonomika a management, které bylo úspěšně ukončeno dne 30. 11. 2011. 

Předsedou habilitační komise byl prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. a Dr. Pauknerová předložila 

habilitační práci na téma „Sociálně psychologické základy a současné pojetí managementu 

diverzity“. Habilitační přednáška byla na téma „Současné koncepce managementu diverzity“.  

Dále dne 30. 11. 2011 byla na zasedání vědecké rady Fakulty podnikohospodářské zahájena 

dvě habilitační řízení v oboru Ekonomie. Habilitanty jsou:  Ing. Jan Čadil, Ph.D. a Ing. Vít 

Pošta, Ph.D. 

 
4.4  Organizační, personální a materiální stránka 

Vědeckovýzkumná činnost byla v roce 2011 na fakultě řízena proděkanem pro vědu v 

součinnosti s vedoucími jednotlivých kateder. Vedle proděkana pro vědu, jehož role je 

převážně 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 využity zejména na podporu 

výjezdů pracovníků kateder 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. 

 

4.5 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

Učitelé a doktorandi Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze také v roce 2011 pokračovali 

v mnohaleté vědecké spolupráci s různými zahraničními, převážně 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. 
 
 
4.6 Doktorské studium 

 

Doktorské studium probíhalo ve dvou studijních oborech: 

- Podniková ekonomika a management, 

- Ekonomie. 

 
K 31. 12. 2011 studovalo na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze 120 doktorandů, z 
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toho 27 ve formě prezenční, 93 ve formě kombinované a 13 studentů mělo přerušené studium. 

Přehled počtu studentů doktorského studia přijatých ke studiu v akademickém roce 2011/2012 

uvádí následující tabulka 
 

Tab. 4.4 Přijímací řízení na doktorské studium na FPH v r. 2011 
 

 

OBOR 
 

PREZENČNÍ 

      FORMA 

 
KOMBINOV. 

FORMA 

 
VLÁDNÍ 

STIPENDISTÉ 

Podniková ekonomika a management 9 1

7 

0 

Ekonomie 1 1 0 

 

Přehled počtu doktorandů, kteří v roce 2011 úspěšně obhájili doktorské disertační práce, 

ukazuje následující tabulka: 

 
Tabulka 4.5 Doktorské disertační práce obhájené na FPH v r. 2011  

 
 

Katedra 
 

        Obhájeno 

KPE 3 

 KLOG 1 

KM 3 

KMG 1 

KMIE 0 

KP 2 

KPSŘ 1 

Celkem 11 

 

 

Tabulka 4.6 Bližší informace o obhájených doktorských pracích v r. 2011 
 
 

Jméno absolventa Vedoucí Téma záv. práce Obhajoba 

Habrmanová Blanka, Ing. doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 
Identifikace faktorů a forem odchodu 

podnikatele-zakladatele z firmy 
26.09.2011 

Joura Vítězslav, Ing., Ph.D. 
doc. Ing. Vladimír Chalupský, 

CSc. 

Marketingové strategie a jejich 

aplikace na českém trhu stavebních 

produktů se zaměřením na kupní 

chování na trhu střešních krytin 

14.09.2011 
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Kolář Petr, Ing., Ph.D. 
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, 

CSc. 

Organizačně - procesní neefektivnosti 

v intermodální přepravě a jejich 

eliminace s důrazem na obor námořní 

dopravy 

12.10.2011 

Krejčová Markéta, Ing., 

Ph.D. 

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, 

CSc. 

Programy globálního talentu 

managementu 
26.09.2011 

Němečková Iveta, Ing., 

Ph.D. 

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, 

CSc. 

Motivace a stabilizace zaměstnanců ve 

finančním sektoru 
26.09.2011 

Skopal Pavel, Ing., Ph.D. prof. Ing. František Kovář, CSc. 

Manažerský model investičního 

projektu fotovoltaické elektrárny pro 

mezinárodní praxi 

19.10.2011 

Střelka Jindřich, Ing., Ph.D. prof. Ing. František Kovář, CSc. 
Competitive Intelligence jako zdroj 

adaptace malých a středních podniků  
14.12.2011 

Špička Jindřich, Ing., Ph.D. doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Klimatické deriváty v zemědělství 14.12.2011 

Al Abiad Waleed, Ph.D. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Gründung der innovativen Firma 29.03.2011 

Schönfeld Jaroslav, Ing., 

Ph.D. 
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 

Stanovení hodnoty pohledávky 

simulací insolvenčního řízení  
08.06.2011 

Schubert Petr, Ing., Ph.D. 
doc. Ing. Helena Sedláčková, 

CSc. 

Inspirace současného managementu 

strategickými prvky používanými ve 

vojenství 

23.03.2011 

 

V souladu  se schválenými  předpisy FPH se v průběhu roku 2011 ke všem, následně 

obhájeným doktorským pracím, uskutečnila v předstihu kolokvia/malá obhajoba. 

 

 
 

4.7 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. 2011 

 

Druh publikace KAM KLOG KMG KMIE KP KPE KPM KPSR 

Knižní monografie 
 

2 1 4 
 

3 5 2 

Knižní monografie - příspěvek 
  

1 2 
   

1 

Články v časopise s impakt faktorem 
   

2 
 

1 
  

Články v časopise (Scopus) 
     

3 
  

Články v časopise ze seznamu RVVI 2 1 2 7 
 

9 1 4 

Články v časopise - recenzované 
 

9 4 14 2 15 10 1 

Příspěvky ve sborníku z konference 
sledované v Conference Proceedings 
Citation Index 

      
2 

 

Příspěvky ve sborníku z konference s 
mezinárodní účastí 

2 4 10 29 18 52 33 7 
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Výzkumné zprávy - pro potřeby státní 
správy     

1 
   

Uspořádání konference 
   

2 
 

3 
  

Uspořádání workshopu 
     

3 6 4 

Knižní monografie - učebnice 1 
  

2 2 5 3 1 

Skripta 
 

1 
   

1 
  

Příspěvky ve sborníku z konference 
bez mezinárodní účasti  

1 
   

1 
  

Abstrakt příspěvku na konferenci 
publikovaný ve sborníku   

1 3 
 

5 3 1 

Poster na konferenci 
      

1 
 

Články v časopise - nerecenzované 6 6 2 5 25 10 3 1 

Články v denním tisku 
     

13 
  

Překlad jako součást knihy (sborníku) 1 
       

Překlad jako článek v časopise 4 
       

Sestavovatelské práce - monografie 
   

1 
    

Sestavovatelské práce - sborník z 
konference s mezinárodní účastí    

3 
 

2 
  

Výzkumné zprávy - oponované 
  

11 
   

4 
 

Recenze 
  

3 6 
 

2 
  

Oponentské posudky 
    

3 5 
  

Jiné publikace 
  

1 2 1 1 2 
 

Celkem 16 24 36 82 52 134 73 22 
 

Sloupce zvýrazněné barevným podkladem odpovídají typům publikací pro dodávky do databáze RIV. V případě 

spoluautorství napříč katedrami je publikace uvedena u každé katedry. 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. 

2011. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 22 publikací a odborná komise ze členů VR 

posoudila a zvolila následující tituly: 

Tabulka 4.8 Oceněné publikační tituly autorů z FPH v r. 2011 
 

Kategorie: Místo Titul: 

Odborná kniha I.  místo  KISLINGEROVÁ, Eva, aj. Nová ekonomika. Nové příležitosti? 1. vyd. Praha : 

C.H.Beck, 2011. 322 s. ISBN 978-80-7400-403-2. (Další autoři: SOUKUP, Jindřich, 

BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan, NOVÝ, Ivan, KRAUSE, Josef, 

SCHOLLEOVÁ, Hana, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, NOWAK, 

Ondřej, HNILICA, Jiří, SYNEK, Miloslav, DVOŘÁČEK, Jiří, SMRČKA, Luboš, 

TRUNEČEK, Jan, VLČEK, Radim, PERNICA, Petr, SURYNEK, Alois, ŠPIČKA, 

Jindřich).  

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=956
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/
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  II. místo FRANKOVÁ, Emilie. Kreativita a inovace v organizaci. 1. vyd. Praha : Grada 

Publishing, 2011. 254 s. 

  III.  místo SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana, SKOPAL, Pavel, ORLÍK, Tomáš. 

Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 200 s. ISBN 978-

80-247-4103-1. 

Odborná kniha ve 

světovém jazyce 

I. místo  neuděleno 

  II. místo POTLUKA, Oto, aj. Impact of EU Cohesion Policy in Central Europe. Lipsko : 

Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2010. 141 s. ISBN 978-3-86583-541-3. (Další 

autoři: DERLUKIEWICZ, Niki, GOMBITOVÁ, Dagmar, HORÁKOVÁ, Jarmila, 

JÍLKOVÁ, Jiřina, KOCZISZKY, György, KORENIK, Stanislav, KOŠŤÁL, Ctibor, 

KUNZE, Cornelie, KUTTOR, Dániel, LOUDA, Jiří, MAKAREVICH, Tatsiana, 

NEMEC, Juraj, PISÁR, Peter, ROGOWSKA, Malgorzata, SLINTÁKOVÁ, Barbora, 

ŠPAČEK, Martin, ŠVECOVÁ, Lenka,  

WOITEK, Florián). 

Článek v 

impaktovaném 

časopise (IF)  

I. místo SIEBER, Patrik, HNILICA , Jiří. Cost-Benefit analýza a riziko v socioekonomickém 

hodnocení projektů.  

Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 669–683. ISSN 0013-3035.   

Učebnice I. místo DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, SMRČKA, Luboš, aj. Finanční vzdělávání pro střední školy. 

Praha : C.H.Beck, 2011. 450 s. ISBN 978-80-7400-008-9. (Další autoři: CUPALOVÁ, 

Marcela, HAŠEK, Roman, HRADIL, Dušan, KOCMÁNEK, Igor, KOTÝNKOVÁ, 

Magdalena, KUCHAŘ, Pavel, LANGHAMROVÁ, Jitka, NĚMEC,  

Otakar, NIGEROVÁ, Lenka, PALÍŠKOVÁ, Marcela, PAVELKA, Tomáš, 

PETRÁŠKOVÁ, Vladimíra, PROROK, Vladimír, SAMKOVÁ, Libuše, ŠIKÝŘ, Martin, 

URBANEC, Jan, ZAMRAZILOVÁ, Eva).  

  II. místo KARLÍČEK, Miroslav, KRÁL, Petr. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na 

našem trhu. Praha :  

Grada Publishing, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2. 

Článek publikovaný v 

recenzovaném časopise 

uvedeném v seznamu    

recenzovaných 

časopisů dle RIV 

I. místo BESSER, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva, KRABEC, Tomáš. Problémy s možností odhadu 

ceny obvyklé podniku z hlediska teorie ohodnocování podniku. Právní rozhledy, 2011, 

roč. 19, č. 15, s. 533–543. ISSN 1210-6410. 

  II. místo KISLINGEROVÁ, Eva. Krize jako podnět zahájení ozdravných procesů v průmyslových 

podnicích.  

Journal of Competitiveness [online], 2011, č. 1, s. 49–54. ISSN 1804-171X. URL:  

http://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=44&cp=.  

Článek  publikovaný v 

recenzovaném časopise 

ve světovém jazyce  

uvedeném   v seznamu 

recenzovaných 

časopisů 

I. místo SMRČKA, Luboš. Government Indebtedness and Family Indebtedness as an Inseparable 

Twins in the Modern World. International Journal of Mathematical Models and Methods 

in Applied Sciences, 2011, roč. 5, č. 3, s. 480–489. ISSN 1998-0140.  

Jiné I. místo ŠVECOVÁ, Lenka, FOTR, Jiří. The optimalization of project portfolio development 

under risk. Praha 22.09.2011 – 23.09.2011. In: International Days of Statistics and 

Economics at VŠE, Prague [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2011. 10 s. ISBN 978-80-

86175-72-0.  

  II. místo Soubor metodik: Metodika - "Analýza rizika v CBA"/Metodika - "Ekonomické 

hodnocení netržních statků" /Metodika - "Simulace Monte Carlo v CBA"(Autoři: Hnilica 

Jiří, Sieber Patrik, Sieber Martina, Kopecký František, Malínek Lubomír) 
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Internacionalizace se prolíná do většiny aktivit fakulty a současně významně ovlivňuje jejich 

kvalitu. Vedení fakulty, vědomo si této  skutečnosti,  pokračovalo  v úsilí  zaměřeném  na  

její podporu. Pozitivně lze hodnotit pokračující mezinárodní aktivity učitelů zahrnující výuku 

v mezinárodních studijních programech, výuku odborných předmětů v cizích jazycích, aktivní 

zapojení do činnosti mezinárodních odborných sdružení, přednášky na letních školách pro 

zahraniční studenty,  působení na zahraničních partnerských školách, aktivní vystoupení na 

mezinárodních konferencích apod. Maximální podpora byla současně věnována rozvoji 

studentských mobilit, ať již ve formě semestrálních výměnných studijních pobytů či  free 

movers. 

Nesporně nejvýznamnějším krokem v oblasti internacionalizace na fakultě bylo podání 

žádosti o akreditaci EQUIS (The European Quality Improvement  System) představující 

špičkovou celosvětově uznávanou akreditaci udělovanou EFMD (European Foundation for 

Management Development). Vedení fakulty připravilo komplexní hodnotící zprávu za fakultu 

a zaslalo ji k posouzení příslušným orgánům EFMD. S vlastním auditem fakulty se počítá 

počátkem r. 2012. 

5.1  Mezinárodní ranking 

Významným úspěchem v oblasti internacionalizace FPH bylo umístění v rankingu  Financial 

Times (FT), hodnotící magisterské programy v oblasti managementu.  Studijní magisterský 

program Podniková ekonomika se umístil  na 52. místě (v roce 2010 na 58). V kontextu s  

počtem magisterských programů v oblasti managementu, z nichž značná část byla do 

hodnocení přihlášena, je to bezpochyby významný úspěch.  

Dalším úspěchem v rankingu FT je druhé místo společného evropského mezinárodního 

programu CEMS Masters in International Management (CEMS MIM), na jehož výuce se 

fakulta podílí, program CEMS je součástí magisterského studijního programu Fakulty 

podnikohospodářské International Management. CEMS MIM byl tak potvrzen jako excelentní 

program aliance špičkových škol (členských škol CEMS) ve vzdělávání v oblasti 

managementu, představující vůdčí sílu na evropském trhu Masters in Management. 

Hodnocení potvrdilo skutečnost, že CEMS MIM poskytuje svým studentům vysoké know-

how a příležitost zahájit svoji kariéru na poli mezinárodního managementu. Hodnocení FT 

současně ukázalo, že kariéra absolventů programu CEMS MIM vykazuje velmi rychle 

rostoucí trend.  

Současně Financial Times zveřejnily výsledky hodnocení evropských vysokých škol 

zaměřených na management a business za rok 2011,  FPH VŠE se umístila na 70. místě v 
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Evropě, o 3 místa lépe než v roce 2010.  Financial Times zveřejňují jmenovitě pouze 75 

nejlépe hodnocených vysokých škol. 

Vzhledem k mimořádně silné konkurenci prestižních zahraničních vysokých škol jsou to 

bezpochyby významné úspěchy. Ukazuje se, že strategie internacionalizace, kterou fakulta 

realizuje v posledních letech, přináší výsledky. Studenti mají možnost řadu předmětů studovat 

v cizích jazycích, vyučovaných jak hostujícími zahraničními profesory, tak domácími 

vyučujícími. Současně roste počet studentů vyjíždějících v rámci semestrálních studijních 

výměnných programů i v rámci free movers.  Zintenzivňuje a zkvalitňuje se i zapojení učitelů 

do mezinárodních vztahů.  

5.2  Internacionalizace výuky 

V roce 2011  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), studijní program typu Joint degree sítě 

CEMS (The Global Alliance in Management Education), jež je sdružením dnes již 27 

preztižních vysokých škol a 61 velkých multinacionálních firem. V rámci navazujícího 

magisterského studijního programu absolvují studenti jeden semestr na zahraniční 

partnerské CEMS univerzitě. Studijní obor byl vyučován  již  třetím rokem a na základě 

tříkolového přijímacího řízení bylo pro akademický r. 2011/12 přijato 50 českých 

studentů. V programu současně v roce 2011 studovalo 27 studentů z partnerských 

zahraničních škol.   
 

Také ve standardních studijních oborech  fakulty  pokračoval  nastolený  pozitivní  trend  

ve zvyšování počtu kurzů vyučovaných v anglickém jazyce, resp. v cizích jazycích. V 

roce 2011 bylo na fakultě odučeno 31 předmětů v ZS a 36 v LS, vyučovaných v anglickém 

jazyce pracovníky fakulty a 25 hostujícími profesory pro smíšené skupiny českých a 

zahraničních studentů.  Ve většině případů se jedná o dlouhodobější spolupráci s 

hostujícími profesory, kteří přijíždějí každoročně (podrobněji viz kapitoly jednotlivých 

kateder).  Fakulta se tak podílela na výuce předmětů v cizích jazycích 26 % z nabídky celé 

školy. Výraznější nárůst byl měl být v  hostování učitelů fakulty na zahraničních školách,  

v roce 2011 vyjelo 11 učitelů. Zvyšující se počet vyučovaných předmětů v cizích jazycích, 

zejména v angličtině, podporuje rozvoj jazykových schopností studentů. Pozitivní trend  

byl současně zaznamenán  v počtu  vyjíždějících studentů na zahraniční studijní pobyty. 

Celkem na semestrální výměnné pobyty vyjelo 110 studentů, z toho 45 tvoří studenti 

magisterského programu International Management.   

 

Významným počinem fakulty v oblasti internacionalizace studijních programů byla  

příprava realizace akreditovaného bakalářského programu Podniková ekonomika a 

management v ruštině, s jehož otevřením se počítá od akademického roku 2012/13.    

 

 

 



                                                                                                       

 

 
 

 

Výroční zpráva o činnosti 
Fakulty podnikohospodářské 

za r. 2011 

 

Stránka  

29 z 46 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

5.3   Další směry internacionalizace 

Pracovníci fakulty pokračovali v dlouholeté mezinárodní vědecké spolupráci s vybranými 

zahraničními univerzitami a vědeckými pracovišti. Dosažené výsledky byly prezentovány na 

řadě mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů (podrobněji viz kapitoly jednotlivých 

kateder). 

V případě účasti v zahraničí na mezinárodních konferencích byla jednoznačně dávána 

přednost účasti, pokud byla doprovázena vlastním vystoupením či příspěvkem zúčastněného. 

Podporovány z fakultních prostředků byly zejména výjezdy na konference, jejichž výstupy 

mají příznivý dopad do hodnocení RIV.  

Učitelé fakulty jsou současně zapojeni do celé řady významných mezinárodních sdružení a 

asociací. Toto členství přináší možnost účastnit se mezinárodních výzkumných projektů, 

prezentovat výsledky na mezinárodních konferencích. Prestižní je nesporně zapojení do 

struktur CEMS, ať již akademického řízení CEMS či v rámci Faculty Groups.  
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6 Informatizace na fakultě 

V roce 2011 byla informatizace na fakultě svěřena pod Středisko informatiky a funkci 

tajemnice pro informatizaci fakulty. 

Středisko se vedle své rutinní činnosti, tj. 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, skenování testů, pomoc 

učitelům při využívání systému Ephorus pro kontrolu plagiátů aj. zabývalo i samostatnými 

projekty: 

V průběhu roku 2011 došlo k virtualizaci počítačové učebny RB 437. Při virtualizaci byl 

využit stávající hardware na uživatelské stanice, server a software pro virtualizaci byl 

nakoupen na přelomu roku 2010 a 2011. Virtualizace počítačové učebny probíhala postupně v 

průběhu téměř celého roku, neboť bylo zapotřebí dořešit funkčnost speciálních programů, 

např. IBM SPSS apod. Dále došlo k virtualizaci počítačů na zasedacích místnostech. 

Virtualizace byla vyhodnocena jako úspěšná a fakulta hodlá v součinnosti s výpočetním 

centrem v roce 2012 virtualizovat i počítače zaměstnanců.  

V závěru roku připravili pracovníci střediska softwarovou aplikaci pro sledování studijních 

povinností studentů doktorského studia.  

Na jaře 2011 fakulta podala 3 rozvojové projekty na Fond rozvoje vysokých škol, projekt Ing. 

Švecové s názvem Laboratoř pro hromadné zpracování dat ve výši 488 tis. Kč byl přijat a 

bude v r. 2012 využit na nákup nového scanneru vč. sofwaru a multifunkčního zařízení. 
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7 Činnost institutů fakulty 

V r. 2011  pokračovala činnost fakultních institutů.  Smyslem jejich  zřízení  bylo podporovat 

vztahy fakulty s praxí. Drtivá většina aktivit institutů měla charakter doplňkové činnosti. 

 

7.1 Mezinárodní škola podnikání a managementu – ISBM 

ISBM vyvíjí činnost na fakultě jako vzdělávací institut, který se zaměřuje na vzdělávací 

programy s charakterem celoživotního vzdělávání. Jednak je to mezinárodní program typu 

MBA pro manažery, jednak jsou to speciální vzdělávací programy v rámci celoživotního 

vzdělávání vedoucích pracovníků středního a vrcholového managementu.  

 

V roce 2011 byla ukončena výuka první skupiny studentů MBA a byl otevřen druhý běh 

mezinárodního manažerského programu. Institut ISBM pokračoval v organizaci a výuce 

krátkodobých i dlouhodobých odborných manažerských kurzů zaměřených na praktické 

potřeby firem a dalších organizací. Mezi významné zákazníky patřila například společnost 

Metrostav. ISBM dlouhodobě rozvíjí spolupráci se společností BD Advisory, s expertní 

skupinou Callisto.CZ a dalšími.  

 

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. 

V souladu s výše uvedeným se aktivity IDE v r. 2011 soustředily na organizování setkání 

zájemců o podnikání z řad studentů s úspěšnými podnikateli.  

Dále se institut angažoval při vypracování studií týkajících se podnikatelských aktivit 

zadaných MPO ČR. 

Součástí aktivit IDE je organizování soutěže „Nápad roku,“ blíže http://www.napadroku.cz/. 

Partnerem soutěže je společnost Vodafone.  

 

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. 

V r. 2011 institut zabezpečoval výuku fakultně povinného předmětu 3TM401 Technologický 

a inovační management.  

V květnu zorganizoval institut druhý ročník konference Innovation Day.  

 

 

 

http://www.napadroku.cz/
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7.4 Centrum technické normalizace – CTN 

CTN je samostatným pracovištěm fakulty, jde o oficiální označení propůjčované do užívání 

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 s cílem reagovat na aktuální výzkumné  požadavky zejména z praxe a 

jeho náplní by měly být různé analytické studie pro orgány veřejné správy, podnikové i 

neziskové sféry. 

V roce 2011 získalo centrum samostatné prostory a zahájilo vlastní činnost. Jednak se 

zapojilo do řešení studií pro MPO ČR, jednak připravilo smlouvu o spolupráci na společných 

výzkumných aktivitách se společností IBM.  
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Část 2.  Zpráva o činnosti kateder 

Na Fakultě podnikohospodářské působí v současnosti osm kateder (dále jsou uvedeny 

v abecedním pořádku). 

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 disciplín, 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 

Rok 2011 byl pro katedru ve znamení posilování její stabilizace a dalšího rozvoje. Vedoucím 

katedry byl potvrzen doc. Patočka a vedoucím oboru Arts management byl ustaven prof. 

Riedlbauch.  

Ve struktuře katedry působilo v r. 2011 celkem 13 pracovníků, z toho dva profesoři, jeden 

docent, na částečný úvazek řada vyučujících, kteří pracují ve strukturách Ministerstva kultury 

a kulturních institucí.  

V r. 2011 postoupili studenti prezenční formy studia do posledního ročníku magisterského 

studia. Katedra tak zabezpečuje profilující předměty oboru jak na bakalářském, tak i 

magisterském stupni a průběžně připravuje jejich aktualizaci.  

V pedagogické oblasti byly připraveny a akreditovány nové předměty doplňující základní 

výukovou strukturu oboru Arts management. Předmět 3AM295 Mediální kontexty kultury je 

určen studentům bakalářského studia oboru a jako volitelný rozšiřuje tematické spektrum 

ekonomického studia i pro ostatní obory VŠE. V rámci bakalářského studia oboru Arts 

management bude předmět sloužit jako propedeutický kurz pro navazující vedlejší 

specializaci podobného zaměření, která je zajišťována Grafickou a multimediální laboratoří 

na Fakultě informatiky a statistiky. V roce 2011 byl úspěšně rozvinut nový volitelný předmět 

v anglickém jazyce 3AM595 Management a marketing kulturního turismu. 

Zároveň byla připravena a akreditována vedlejší specializace Manažer kultury a umění určená 

jako nabídka pro ostatní studenty mimo tento obor. Cílem vedlejší specializace je vybavit 

studenty VŠE základními znalostmi v oblasti jednoho z nejdynamičtějších ekonomických 

segmentů současnosti – kreativního průmyslu.  

V oblasti vědeckovýzkumných aktivit se katedra maximálně soustředila na rozběh pětiletého 

stěžejního projektu Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní identity) Efektivní 

metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské 

ekonomiky, do kterého jsou zapojeny všechny katedry FPH, další pracoviště na Fakultě 

informatiky a statistiky a Fakultě financí a účetnictví VŠE a kooperující instituce mimo VŠE 
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– zejména Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS. V první etapě 

výzkumných prací, která pro rok 2011 předpokládala zejména úsilí o teoretické zarámování 

výzkumu, bylo zpracováno plánovaných 11 témat; v první fázi byla k těmto tématům 

vyhotovena resumé, v druhé fázi byly do konce roku 2011 publikovány 2 články, dalších 9 

článků je návazně odevzdáváno k publikování jednotlivým redakcím. 

Členové katedry řešili v průběhu roku 2011 rovněž menší výzkumné projekty v rámci Fondu 

rozvoje vysokých škol (Hmotná a kreativní kultura jako nové předměty magisterského studia 

oboru Arts management, Inovace seminářů předmětu Územní plánování a katastrální politika 

v kultuře a památkové péči), které vyústily v poměrně rozsáhlé publikační výstupy:  

- J.Patočka a kol. Hmotná kultura v ekonomické teorii a praxi managementu. Praha: 

Oeconomia, 2011. ISNB: 978-80-245-1839-8 

- V. Riedlbauch, ed. Ekonomické aspekty využití kreativní kultury v animaci hmotných 

památek. Praha: Oeconomia, 2011. ISBN 978-80-245-1840-4 

Dlouhodobá koncepční spolupráce je rozvíjena rovněž s Českými centry při Ministerstvu 

zahraničních věcí, a to jak formou zajišťování dlouhodobých odborných stáží studentů oboru 

na pracovištích MZV, tak i v rámci přímé výuky odborníků na prezentaci české kultury v 

zahraničí.  

V oblasti spolupráce s veřejnou správou katedra navázala úzké styky se zastupiteli měst 

Jindřichův Hradec, Pacov, Stříbro, Kladruby a Kutná Hora, a to jak v rámci témat 

bakalářských a diplomových prací, tak i v potenciálním zapojení těchto měst do 

vědeckovýzkumných záměrů katedry.  

V mezinárodní spolupráci dále pokračují kontakty s představiteli města Lauf u Norimberka a 

ve spolupráci s Rakouským kulturním centrem v Praze je připravován výjezd do oblasti 

Horních Rakous (Zwettl, Weitra, Heidenreichstein). 

Vedení katedry usiluje o prezentaci katedry na různých veřejných a odborných akcích, jako 

byl seminář zaměřený na Vědu, management a lidské zdroje (1.12.2011, Senát PČR), 

konference Možnosti a meze socioekonomické pasportizace památek (25.11.2011, ZČU), 

konference Urbanus – město pro život, (22. – 23.11.2011 Brno). Stejně tak uskutečňuje četné 

odborné exkurze zaměřené na bližší seznámení studentů s kulturním dědictvím ČR a okolních 

zemí. Katedra též podporuje Spolek studentů AM, ve kterém se dále seberealizují studenti 

oboru Arts management.  

 

Katedra logistiky 

Koncem roku 2011 měla katedra v interním stavu: jednoho profesora, dva docenty a pět 

učitelů s hodností Ph.D. V roce 2011 došlo k úspěšnému dokončení doktorského studia a 

následnému převedení na odborného asistenta ing. Koláře. Katedra na základě konkurzního 

řízení přijala v září 2011 nového asistenta ing. Rathouského, který byl po dokončení 

doktorského studia na Univerzitě Pardubice převeden na odborného asistenta.  S příchodem 

ing. Rathouského, Ph.D. došlo v zimním semestru k výraznému omezení účasti externích 

vyučujících. 
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V oblasti pedagogické činnosti byla činnost katedry v roce 2011 stabilizovaná a byla 

směřována: 

- na bakalářském stupni studia ve formě fakultně povinného předmětu Logistika, resp. 

Supply Chain managementu,  

- ve formě volitelných předmětů byla nabízena řada prakticky užitečných speciálních 

problematik v kurzech: Doprava, Nákup a zásobování, Logistika v elektronickém 

obchodu a City logistika; 

- na magisterském stupni vyučovala vedlejší specializaci Logistika  – mezinárodní 

přeprava a zasílatelství;  

- mimo rámec vedlejší specializace katedra dále nabízela kurz Doprava a spoje – 

aplikace, v magisterském stupni Arts Management katedra pokračovala ve výuce 

předmětu Arts Logistics; 

- na magisterském stupni katedra pokračovala ve výuce volitelných předmětů Maritime 

and Multimodal Transportation a Global Supply Chain Management, které jsou 

vyučovány v angličtině; 

- v magisterském studiu oboru International Management katedra pokračovala ve výuce 

předmětu International Logistics a Maritime and Multimodal Transportation, který je 

vyučován v angličtině;   

- ve výuce na doktorském stupni studia byl vyučován volitelný předmět Logistický 

management.  

Ve vědecko-výzkumné činnosti se pracovníci katedry logistiky podíleli na řešení výzkumného 

záměru Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy, se 

zaměřením na logistiku v období hospodářské recese a oživení. Tento výzkumný projekt v r. 

2011 ukončen. Naopak byl zahájen výzkumný projekt NAKI: „Efektivní metodiky podpory 

malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“ i na 

řešení tohoto projektu členové katedry se podílejí.  

V rámci aktivit mimo fakultu probíhala výzkumná aktivita týkající se spolupráce na dvou 

výzkumných programech MD ČR Bezpečná a ekonomická doprava a Podpora realizace 

udržitelného rozvoje dopravy; v oblasti mezinárodní přepravy a zasílatelství pokračovala 

spolupráce s Institute for International Research, Wien. 

V oblasti výzkumné spolupráce s praxí pokračovaly práce v oblasti aplikovaného výzkumu 

pro společnost Geis Global Logistics za měřené na řešení přepravních a zasílatelských vztahů. 

Obdobná spolupráce byla zahájena se společnosti CS spedition. 

Katedra byla nadále kolektivním členem České logistické asociace a přidruženým členem 

Svazu spedice a logistiky ČR. Členové katedry udržovali 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 udržováno členství v IPSERA.  

Učitelé katedry působili jako členové Logistics Faculty Group evropských vysokých škol 

sdružených v CEMS.  
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Členové katedry byli nadále členy redakčních rad odborných časopisů Logistika, Doprava a 

silnice, Logistics News a Truck and Business a ve sboru recenzentů odborného 

recenzovaného časopisu Logistics News, jehož významné články vycházejí v česko-anglické 

mutaci. 

V roce 2011 došlo k uzavření smlouvy o spolupráci katedry, resp. FPH s Národní galerií v 

Praze, která projevila zájem o podporu aplikační části výuky Arts Logistics. 

Členové katedry uveřejnili příspěvky do sborníků mezinárodních konferencí a přispěli do 

zahraničních publikací (New Trends in Logistics Outsourcing, EEDA, Slovensko), 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. 

 

Katedra managementu 

I v r. 2011 pracovníci katedry zvyšovali své odborné kvalifikace, a to absolvováním řady 

převážně zahraničních kurzů, letních škol či studijních návštěv. Jednalo se jednak o 

zahraniční kurzy a školení (Ing. Hrůzová, Ing. Kačín, Ing. Kula, Ing. Potluka, Mgr. Říčka, 

Ing. Vrbová,), jednak o v tuzemsku nabízené a realizované kurzy v oblasti vědecké práce, 

projektového řízení, six sigma, lean přístupů a další (Ing. Barton, Ing. Hůlová, Ing. Hykš, Ing. 

Kačín, Ing. Koliš, Ing. Kořánová, Ing. Kula, Ing. Martínez, Ing. Mejdrech, Ing. Mullerová, 

Ing. Plášková, Ing. Potluka, Ing. Říčka, Ing. Švecová, Ing. Svobodová H., prof. Veber, Ing. 

Vrbová aj.) 

Bohužel v roce 2011 opustili katedru managementu tři dlouholetí kolegové a spolupracovníci. 

V srpnu zemřel po dlouhé nemoci bývalý děkan FPH prof. Ing. Radim Vlček, Dr.h.c, CSc., o 

pár týdnů později prof. Ing. Jan Truneček, CSc. a v únoru náhle doc. Ing. Vlastimil Karel 

Vyskočil, CSc.  

V roce 2011 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. Ke konci roku 2011 katedra 

nabízela výuku 59 předmětů, z toho 16 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 2 vedlejší specializace – Manažer kvality a Malé a 

střední podniky v tržním prostředí. V rámci MBA participuje výukou 7 předmětů, stejný počet 

předmětů nabízí i na doktorském studiu. 

I v roce 2011 pokračovala katedra v nabídce četných mimosemestrálně vyučovaných 

předmětů (celkem nabídla 10 mimosemestrálních kurzů). Tyto prestižní kurzy zahrnovaly 

oblast mezinárodního managementu lidských zdrojů (Michael Teubert), manažerskou 

komunikaci a management znalostí (Richard Brunet-Thornton), mezinárodního managementu 

a globalizace (Roy McLarty, Marcel H. van der Poel, John Glasco, Galina Ostapenko) a 

projektového řízení (Richard Brunet-Thornton). 

V roce 2011 byly členy katedry realizovány tyto klíčové vědecko-výzkumné projekty:  
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- Výzkumný záměr MSM6138439905 "Nová teorie ekonomiky a managementu 

organizací a jejich adaptační procesy" – řádnými členy byli prof. Fotr, prof. Truneček, 

prof. Vlček, Ing. Theodor a Ing. Vyskočil.  

- Pilotní Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1) – Ing. Potluka. 

- Zapojení členů katedry ze sekce malých a středních podniků do řešení výzkumného 

úkolu NAKI (doc. Srpová, Ing. Svobodová, Ing. Müllerová). 

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 2011 zaměřuje na vytvoření systému vzdělávání v oblasti vědecké práce s 

důrazem na kvalitní vědecké výstupy.  

V roce 2011 členové katedry prezentovali celkem 75 publikačních titulů, mj. bylo vydáno 8 

knih, kde členové katedry byly hlavními autory, včetně jedné v cizím jazyce, 13 článků v 

recenzovaných časopisech a 25 příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí. 

I v r. 2011 katedra realizovala aktivity zaměřené na zkvalitňování její zejména pedagogické 

činnosti, které byly podpořeny z prostředků OPPA (Operačního programu Praha 

Adaptabilita).  

V rámci realizace těchto projektů došlo k inovaci řady předmětů vyučovaných katedrou s 

cílem jejich harmonizace s mezinárodně uznávanými certifikáty jako např. IPMA, PMI či 

PRINCE pro projektové řízení, Microsoft Office Specialist pro manažerskou informatiku. 

Bylo zřízeno testovací středisko, které mohou využít 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. 

Projekt „Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze 

spoluprací s podniky“ ve spolupráci s agenturou CzechTrade se zaměřuje na cílené studentské 

stáže 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.  

Vedle orientace na aktualizaci vyučovaných předmětů katedrou managementu je cílem 

projektů podporovaných z OPPA i zvýšení možností zahraničních výjezdů studentů a 

vyučujících např. formou tzv. studijních cest či zapojení do mezinárodních soutěží. 

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 
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ČR. Potěšující skutečností je, že některé posudky jsou vyžadovány 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. Kačín, Ing. Potluka, Ing. Švecová).  

V roce 2011 také proběhl čtyřdenní komerční kurz Certifikovaný facility manažer. 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 2011 byl realizován další běh této akademie.  

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 sdružení, přednáší na 

letních školách pro zahraniční studenty, vystupují na mezinárodních konferencích apod.  

Jako příklad lze uvést účast členů katedry na řadě mezinárodních konferencí (doc. Mládková, 

Ing. Potluka, Ing. Švecová, Ing. Procházka, Ing. Martinéz), pobyt Ing. Martinéze v rámci 

mobilit učitelů na vídeňské univerzitě, 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.  

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). 

Internacionalizace katedry byla výrazně podpořena již zmíněným projektem OPPA 

„Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!“. Dále realizací 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). Dalším realizovaným projektem je z 

rodiny LLP Leonardo da Vinci – Partnerství „Active vocational learning in project 

management for travers“ se zahraničními partnery IPA Slovakia, francouzská škola Ecole 

Supérieure des sciences commerciales d´Angers a finská škola Laurea University of Applied 

Sciencesurea Ammattikorkeakoulu. Katedra také od r. 2011 realizuje projektu LLP Leonardo 

da Vinci – Přenos Inovací „Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in 

the Educational Sector“ s těmito partnery City of Glasgow College, výzkumné centrum 

německé Technische Universität Dortmund, Promentek ApS , dánská společnost poskytující 

IT a poradenské služby v oblasti řízení a německá společnost IBK Management solutions, 

Gmbh. 

 

Katedra marketingu 
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Katedra marketingu rozvíjela svou činnost v roce 2011 několika základními směry. Důraz byl 

kladen zejména na rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecko-výzkumné a publikační 

činnosti a stabilizaci spolupráce s firemními partnery. 

V oblasti pedagogické činnosti byly akreditovány tři nové předměty. Na bakalářském stupni 

studia byl akreditován nový předmět „Rozvoj obchodních a vyjednávacích dovedností“. 

Povinný předmět bakalářského studia Marketing 1 byl akreditován rovněž v anglickém 

jazyce. Studenti si tedy mohou zvolit, zda budou daný předmět studovat v českém, nebo 

anglickém jazyce. Třetím nově akreditovaným předmětem byl kurz „Strategický marketing v 

simulacích“ (v anglickém jazyce), který je vyučován v rámci prestižního programu CEMS. 

Aktuální koncepce pedagogiky katedry marketingu je patrná z obrázku níže.  

 

 

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti pokračoval i v roce 2011 výzkumný projekt 

„Marketingový význam body image“ (GA402/09/0311), vedený doc. Janem Koudelkou, 

CSc., do kterého je zapojeno několik pracovníků katedry. Jeden člen katedry se rovněž 

účastnil řešení výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské „Nová teorie ekonomiky a 

managementu organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM 6138439905). Tři členové 

katedry se účastnili nového výzkumného projektu „Efektivní metodiky podpory malých a 

středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“ 

(DF11P01OVV024). 
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Akademičtí pracovníci katedry publikovali v roce 2011 celkem 36 odborných výstupů. 

Jednalo se mimo jiné o 6 článků v recenzovaných vědeckých časopisech, 1 učebnici, 1 

příspěvek v knižní monografii a 10 příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí. 

Spolupráce s praxí se v roce 2011 stabilizovala. Katedra má v současnosti jednoho hlavního 

partnera (společnost Kraft Foods) a tři partnery (společnosti L’Oréal, Median a AC Nielsen). 

Všichni partneři jsou významně zapojeni do pedagogické činnosti a někteří z nich se rovněž 

podílejí na vědecko-výzkumné činnosti katedry.  

Na konci roku 2011 vznikl na půdě katedry marketingu Marketingový institut. Jedná se o 

platformu pro setkávání akademiků, praktiků a studentů věnujících se oblasti marketingu. 

Institut bude zajišťovat kromě networkingu také školení, poradenství, workshopy a odborné 

konference.  

V rámci rozvoje zahraničních aktivit spolupracovali pracovníci katedry na vědeckých 

projektech s kolegy z University of Lausanne, HEC Paris, Washington State University, 

University of Southern Denmark či University of Applied Sciences Upper Austria. 

Pokračovala rovněž spolupráce s hostujícími profesory. V roce 2011 vyučovali v rámci kurzů 

katedry marketingu následující vyučující: Andreas Zehetner (Rakousko), Henry Balfanz 

(USA), Kai Schilling (Německo) a Joerg Kragher-Krainer (Rakousko). 

 

Katedra mikroekonomie 

Na katedře mikroekonomie pracoval ke konci r. 2011 na plný pracovní úvazek 1 profesor, 5 

docentů a 7 odborných asistentů. Na částečný (poloviční a vyšší) úvazek na katedře působí 1 

docent a čtyři odborní asistenti. Na nižší než poloviční úvazek pracovali na katedře dva 

profesoři a jeden odborný asistent. Pracovníci katedry jsou školiteli 3 doktorandů oboru 

Podniková ekonomika a management a 7 doktorandů oboru Ekonomie. Katedra 

mikroekonomie poskytovala v roce 2011 znalosti a dovednosti z řady oblastí ekonomické 

teorie jak studentům Fakulty podnikohospodářské, tak i posluchačům ostatních fakult Vysoké 

školy ekonomické v Praze.  

V rámci bakalářského studijního programu katedra zajišťovala výuku předmětů 

Mikroekonomie I a Makroekonomie I. Pro stejný studijní program v navazujícím 

magisterském studiu šlo o předmět Ekonomie 2, který v zimním semestru akademického roku 

2011 – 2012 nahradily předměty 3MI403 Mikroekonomie a 3MI404 Makroekonomie 2. Tato 

změna byla největší nejen formální, ale zejména obsahovou inovací v pedagogické oblasti v 

roce 2011. 

Pro bakalářský studijní program FPH „Arts Management“ pracovníci katedry vyučovali 

předmět Ekonomie I a pro magisterský program stejného oboru předmět Ekonomie II. Na 

dalších fakultách VŠE katedra zajišťovala výuku tří celoškolských předmětů: kursu 

Hospodářské dějiny a Ekonomie 1 pro bakalářský studijní program, středně pokročilého kursu 

Ekonomie 2 pro navazující magisterský studijní program. Katedra dále nabízí řadu 

volitelných předmětů. 

V rámci doktorského stupně studia učitelé KMIE vyučují celoškolsky povinný předmět 

Ekonomie (pokročilý kurs). V rámci oboru „Ekonomie“ je oborově povinný předmět 
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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. KMIE zabezpečuje svými předměty výuku 

doktorského studijního oboru „Ekonomie“. Obor v současné době studuje 7 studentů. 

Od akademického r. 2011 - 2012 katedra mikroekonomie zajišťovala po pedagogické i 

organizační stránce vedlejší specializaci Analytik finančního sektoru, kterou v tomto pilotním 

roce studovalo 33 studentů. 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 nichž se skládá vedlejší specializace, a stáže studentů v České 

spořitelně.  

Pracovníci katedry se podílí po obsahové i organizační stránce na výuce modulu Ekonomie 

fakultního studijního programu MBA. 

 Na řešení výzkumného záměru FPH Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a 

jejich adaptační procesy (odpovědná řešitelka prof. E. Kislingerová z katedry podnikové 

ekonomiky) se podíleli tři pracovníci KMIE. 

Odpovědným řešitelem mezifakultního projektu IGA FPH evidenční číslo MF/23/2011 

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice byl Ing. Tomáš Pavelka z KMIE.  

Odpovědným řešitelem projektu Výuka předmětu Ekonomie 2 v multimediálním prostředí 

Fondu rozvoje vysokých škol číslo 2623/2011-F5 byla doc. Macáková. 

Výzkumná činnost katedry se promítla do 77 odborných statí a příspěvků, které pracovníci 

katedry zpracovali během roku 2011. Sem patří – mimo jiné – 2 příspěvky do impaktovaných 

časopisů, 2 knižní monografie, 21 příspěvků do recenzovaných časopisů či 25 příspěvků do 

sborníků z konferencí s mezinárodní účastí a 2 knižní monografie – učebnice. 

V září 2011 úspěšně proběhl již pátý ročník vědecké konference Mezinárodní statisticko-

ekonomické dny na VŠE. Konferenci pořádali společně pracovníci katedry mikroekonomie 

(FPH) a katedry statistiky a pravděpodobnosti (FIS). Na pořádání konference se dále podíleli 

ESC Rennes (Francie) a součást EU Bratislava - Podnikovohospodárska fakulta v Košicích 

(Slovensko). Jednacím jazykem konference byla poprvé angličtina. Na konferenci přijeli 

odborníci ze čtyř zemí. 

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 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.). Doc. Hořejší 

přednášela a vedla semináře předmětu Microeconomics v rámci studijního programu Fakulty 

podnikohospodářské International Management – CEMS MIM, vyučovaného v anglickém 

jazyce. 

Doc. Hořejší rovněž zajišťovala výuku kurzu International Business, akreditovaného Arizona 

State University a organizovaného na VŠE. 
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Ing. Petr Makovský v rámci programu Erasmus Teachers Mobility strávil dva týdny na ESC 

Rennes ve Francii. Podílel se zde na výuce předmětu Currency, banks and financial markets a 

navíc se zúčastnil doktorského kolokvia na této vysoké škole. 

Mezinárodní charakter činnosti katedry podtrhuje i účast doktorandů z Francie, Gruzie a 

Kazachstánu na řešení jejích výzkumných projektů. 

 

 

Katedra personalistiky 

V roce 2011 katedra personalistiky zabezpečila výuku předmětů: 

- pro obor Podniková ekonomika a management pro bakalářský, navazující magisterský 

a doktorský stupeň studia, a to ve všech formách studia akreditovaných na FPH, 

- pro obor Arts Management pro bakalářský a magisterský stupeň v prezenční a 

kombinované formě studia. 

Vedlejší specializace Personální management byla otevřena 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 manažeři multinacionálních společností. Jako hostující profesoři ve 

výuce působili Jorge H. Cooper, Dynargie s.r.o., Švýcarsko a Jens Trummer, The Central 

European University Business School, Budapest.     

Katedra personalistiky nabídla českým a zahraničním studentům v LS 2010/2011 celkem 9 

kurzů vyučovaných v cizím jazyku a v ZS 2011/2012 pak 7 kurzů, které v souhrnu 

absolvovalo přibližně 400 studentů. 

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 reg. č. CZ.1.04/4.1.00/48.00036 v 

rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Praha : MV ČR, 2010 (termín 

ukončení projektu – 30. 4. 2011). 

- „Social dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis: 

strengthening partnership in an era of austerity”. Zadavatel Evropská komise. Reg. č. 

VP/2011/001/0460. Hlavní řešitel: Stephen Bach, King`s College London, UK, 

spoluřešitelé: Bordogna, Lorenzo (Universita degli Studi di Milano, IT) – Dvořáková, 

Zuzana (VŠE v Praze, CR) - Gilles, Jeannot (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, FR) 

– Kessler, Ian (Oxford University, UK) – Leisink, Peter (Utrecht University/School of 

Governance, NL) - Mikkel Mailand (Employment Relations Research Centre, DK). 

Období řešení 1. 12. 2011 - 30. 11. 2012. 

V publikační činnosti členové katedry vč. doktorandů v prezenční formě studia publikovali 52 

článků, příspěvků ve sbornících, recenzí a kapitoly v učebnicích, z toho je zařazeno do RIV 

18 příspěvků.  

Mezinárodní aktivity katedry lze konkretizovat: 
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- účastí členů katedry na 9 zahraničních konferencích, 

- členstvím v redakčních radách: 

o Journal of Business Economics and Management. ISSN 1611-1699. Impakt faktor 

v roce 2010 – 3,866.  

o Business: Theory and Practice. Recenzovaný vědecký časopis. ISSN 1648-0627.  

o Journal of Safety Research and Applications (Josra) – recenzovaný časopis 

výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. ISSN 1803-3687;  

- Členství v profesní organizaci: Jan Campbell - člen Eurasian Economic Club of 

Scientists" Association. 

Vedoucí katedry prof. Dvořáková je hodnotitelkou ESF (European Science Foundation) 

projektů, Pool of Reviewers pro mezinárodní konference (Orlando, Florida, USA): 

- ICSIT - Society and Information Technologies, 

- ISPR - International Symposium on Peer Reviewing, 

- IMSCI - International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, 

- SOIC - Social and Organizational Informatics and Cybernetics. 

 

Katedra podnikové ekonomiky 

Katedru tvoří dlouhodobě stabilní pedagogický sbor, který v roce 2011 pracoval v složení: 4 

profesoři (od července se snížil počet profesorů na 3), 8 docentů, 12 odborných asistentů, 4 

asistentů, 3 hostující profesoři a 4 externích učitelů. Do výuky jsou rovněž zapojeni 

doktorandi v prezenční formě studia, kterých bylo v roce 2011 celkem 11. V roce 2011 prof. 

Ing. Jiří Dvořák, DrSc. ukončil působení na katedře, nově na katedru byli na základě 

výběrového řízení přijati Ing. Petra Štamfestová, Ing. Peter Slunčík, Ph.D. a Ing. Jiří Strouhal, 

Ph.D. Své pracovní angažmá rozšířili rovněž Ing. Jiří Špička, Ph.D. a Ing. Jaroslav Schönfeld, 

Ph.D. Do prezenční formy doktorského studia v roce 2011 bylo na katedře zapojeno celkem 

11 doktorandů. 

Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. je akademickým ředitelem magisterského programu International 

Management/CEMS a získal v roce 2010 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 

již třetím rokem funkci prorektorky pro pedagogiku Vysoké školy ekonomické v Praze. Doc. 

Ing. Helena Sedláčková, CSc. od roku 2007 zastává funkci proděkanky pro zahraniční vztahy. 

Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. je garantkou oboru Podniková ekonomika a 

management akreditovaném v ruském jazyce, který zahájí výuku v roce 2012, Ing. Ladislav 

Tyll, Ph.D., MBA je Public Relation ředitelem tohoto programu vyučovaném v ruském 

jazyce. Ing. Pavel Mikan je na Fakultě podnikohospodářské systémovým integrátorem. 

Katedra podnikové ekonomiky trvale zabezpečuje pedagogickou činnost v prezenční, 

distanční, tak i kombinované formě studia. Od roku 2010 se rovněž podílí na výuce v 

programu MBA, a od počátku participuje na výuce programu Honors Academia a je zapojena 

do výuky v rámci CEMS. 

Katedra podnikové ekonomiky má akreditováno pět vedlejších specializací, ty dotvářejí 

odborný profil studentů školy. Vysoký zájem o vypsané vedlejší specializace dokládají údaje 
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za r. 2011, kdy složilo státní zkoušku z vedlejší specializace Finanční manažer celkem 120 

studentů, z vedlejší specializace Ekonomika sportu 56 studentů, z vedlejší specializace 

Poradce-Auditor 50 studentů a z vedlejší specializace Ekonomika nestátních neziskových 

organizací 14 studentů. 

Z vědecko-výzkumné činnosti byl 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 podíleli řešitelé z celé Fakulty 

podnikohospodářské. V roce 2011 se uskutečnila čtyři setkání ekonomického fóra. První 

z nich bylo určeno tématu fúzí a akvizic. Druhým tématem bylo vysoce aktuální téma 

Zadlužení, insolvence a exekuce. Třetí fórum bylo určeno projednání koncepce připravované 

publikace. V červnu se uskutečnilo čtvrté fórum na téma Strategie podniku. Zájem o výsledky 

řešení se projevil nejen již účasti zástupců podnikatelské sféry na ekonomických fórech, ale i 

aktivní účastí na dvou konferencích uskutečněných v roce 2011. 

První z nich se konala 19. 4. 2011 v kongresovém sále ČNB na téma „Restrukturalizovat nebo 

likvidovat?“ Této konference se zúčastnilo celkem 126 účastníků, odborníků na insolvenci 

případně zájemců z podniků, z celkového počtu účastníků byli 4 zahraniční.  Druhá 

konference se konala 21. 10. 2011 na VŠE v Praze s názvem “Nová ekonomika. Nové 

příležitosti?“; zde se zúčastnilo 127 účastníků, z toho 8 zahraničních. 

V roce 2011 byla vydána čtyři čísla vědeckého odborného recenzovaného časopisu 

Ekonomika a management jak v tištěné, tak v elektronické podobě (ISSN 1802-8470 pro 

tištěnou formu a ISSN 1802-8934 pro online formu; online dostupné na 

http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/). 

V souladu s tradicí katedry byla i v roce 2011 věnována pozornost publikační činnosti, se 

kterou souvisí i příprava a aktualizace učebních pomůcek. Členové katedry rovněž 

významnou měrou publikovali odborné články a stati,  jakož i příspěvky ve recenzovaných  

sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí; celkem bylo publikováno 131 titulů za rok 

2011;  z toho  celkem 3 monografie, 1 příspěvek v časopise s impakt faktorem, 4 příspěvky ve 

SCOPUSu, 26 recenzovaných článků a 49 článků ostatních časopisech. 

 

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 

Business, Francie, vyučuje kurz Ekonomika a řízení neziskových organizací) a prof. Dr. 

Volker Eickenberg (European university of applied Sciences, vyučuje kurz Manažerské 

finance, anglicky). Dále jsou členové katedry zapojeni do spolupráce na mezinárodní 

certifikaci interních auditorů CIA (prof. Dvořáček). Doc. Novotný je členem v IAES 

(Mezinárodní asociace ekonomiky sportu) a v oblasti oceňování sportovních klubů a hráčů 

spolupracuje s EU Bratislava. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. v rámci CEMS MIM 

Entrepreneurial Finance Interfaculty Group pravidelně přednáší na blokovém semináři 

Entrepreneurial Finance na University  Commerciale Luigi Bocconi v italském Miláně. 
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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 2011 zajišťovala výuku devíti předmětů vyučovaných v cizím jazyce. 

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 2011 se katedra zaměřila na další rozšíření vědecko-výzkumné práce, mezinárodní 

spolupráce a publikace, které představují rozvoj oborů psychologie a sociologie řízení a 

psychologie podnikání. 

Vědecko-výzkumná práce se výrazně orientovala na řešení části výzkumného záměru FPH 

VŠE „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy“. 

Členové katedry se též účastnili na výzkumném projektu NAKI (grant MK ČR) "Efektivní 

metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské 

ekonomiky". Významným počinem v roce 2011 byla příležitost podílet se za Českou 

republiku na „Global Entrepreneurship Monitor“, což je výzkumný program, hodnotící 

podnikatelskou aktivitu v šesti desítkách participujících zemí. Prohloubila se též mezinárodní 

výzkumná spolupráce s univerzitami v Německu, Švýcarsku, Kanadě a USA.   

Výstupy vědecko-výzkumných aktivit byly prezentovány na mezinárodních konferencích 

v ČR, Irsku, Kanadě, Chorvatsku a Itálii. Členové katedry se i v roce 2011 angažovali při 

přípravě a organizaci mezinárodních konferencí, a to např. konferenci „Aktuální trendy 

vysokoškolského poradenství“, pořádané v Poděbradech či konferenci „Information, 

Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society“, realizované v Záhřebu 

(Chorvatsko).  
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Mezinárodní aktivity se projevily nejen aktivní účastí akademických pracovníků KPSŘ na 

konferencích v zahraničí (viz výše), ale i přednáškami na zahraničních univerzitách 

v Německu (Regensburg) a Chorvatsku (Záhřeb). Příspěvkem KPSŘ k internacionalizaci 

výuky VŠE byla výuka mimosemestrálních kurzů hostujícími profesory ze zahraničí (např. z  

Kanady, Chorvatska, Ruska) a výuka v rámci CEMS. Byla realizována (ve spolupráci s šesti 

dalšími univerzitami) letní škola „Psychology of Entrepreneurship“ na VŠE v Praze 

v červenci 2011 (viz též web kpsr.vse.cz/poe). Katedra dále zorganizovala tři odborné 

workshopy dvou zahraničních spolupracovnic (USA) pro akademické pracovníky VŠE.  

Publikační činnost v roce 2011 zahrnovala články či odborné statě v recenzovaných 

časopisech a (spolu)autorství knižních publikaci. V nakladatelství Grada byla vydána 

publikace E. Frankové: „Kreativita a inovace v organizaci“. V nakladatelství C. H. Beck vyšla 

publikace E. Kislingerové et al.: Nová ekonomika. Nové příležitosti?, na které se podíleli dva 

autoři z KPSŘ (Nový, Surynek). Dále vyšla  kapitola (Jarošová,Winn) v odborné monografii, 

vydané  nakladatelstvím Prentice Hall. Za zmínku stojí i práce v edičních radách odborných 

časopisů (např. časopisu Psychologie pro praxi).  

Spolupráce s praxí měla i v roce 2011 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 byli aktivními členy řady 

odborných organizací a asociací, jak domácích, tak i i zahraničních (např. ČMPS, ČAPPO, 

AVŠP, WACRA, EARLI, OBTS, CIPD, ČSJ), v některých případech jsou členy jejich 

volených orgánů (např. ČAPPO, ČSJ, AVŠP).        

 


