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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 2013 je zpřístupněna na webových stránkách fakulty http://fph.vse.cz 

v rubrice Úřední deska – Výroční zprávy. 

V r. 2013, kdy spolu s celou VŠE v Praze Fakulta podnikohospodářská oslavila své 60. výročí 

vzniku, standardně plnila své aktivity, tj. pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, zapojila 

se do celé řady mezinárodních aktivit a různých forem spolupráce s praxí. 

I v r. 2013 se magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management umístil jako 

jediný ekonomicky zaměřený obor vyučovaný v ČR v žebříčku, který vydává Financial Times, 

tentokrát na 63. místě. Společný mezinárodní program CEMS Masters in International 

Management (CEMS MIM), který je součástí magisterského studijního oboru fakulty 

International Management, se umístil na sedmém místě. 

Fakulta úspěšně prošla první re-akreditací navazujícího magisterského studijního programu 

vyučovaného v anglickém jazyce International management, rozšířila od zimního semestru 

výuku studijních oborů vyučovaných v cizím jazyku o studium bakalářského programu 

Ekonomika a management, který je vyučován v anglickém jazyce. 

V průběhu r. 2013 proběhla tři úspěšná habilitační řízení, v jejichž důsledku posílili učitelský 

sbor fakulty tři noví docenti. Pozitivní posun byl dále zaznamenán ve vědecko-výzkumné 

činnosti, kde pracoviště fakulty získala jeden nový mezinárodní grant a tři výzkumné granty 

vyhlašované národní grantovou agenturou GAČR. Ačkoliv ještě nejsou známy konečné 

výsledky publikační činnosti, již nyní můžeme rok 2013 počtem publikovaných impaktovaných 

článků považovat za nejúspěšnější v historii fakulty. 

Za zmínku stojí i ta skutečnost, že se fakultě daří organizovat mezinárodní odborné konference, 

které probíhají v anglickém jazyce, za účasti četných zástupců ze zahraničí, v r. 2013 to byly 

Days of Statistics and Economics a Innovation Management And Company Sustainability 

(IMACS). 

Své stabilní místo v aktivitách fakulty si vydobyl i studijní program MBA, jehož běh je 

každoročně na podzim fakultou otevírán. Program byl zařazen společností Eduniversal v rámci 

„Best Masters ranking in MBA Full Time 2013/2014“ na třetí místo nejlepších programů MBA 

ve východní Evropě. 

V roce 2013 si připomněla Vysoká škola ekonomická v Praze a s ní i Fakulta 

podnikohospodářská (jako nástupkyně Fakulty výrobně-ekonomické) šedesát let od svého 

vzniku. U příležitosti tohoto výročí proběhla řada akcí, mimo jiné i fakultní konference, která 

byla spojena s kulturním programem. Akce se uskutečnila v polovině června 

v reprezentativních prostorách Břevnovského kláštera. 

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

prof. Ing. Ivana Nového, CSc. – oblast vědy a doc. Ing. Heleny Sedláčkové, CSc. – oblast zahraničních vztahů, 

Ing. Lenky Švecové, Ph.D. – tajemnice pro informatizaci a dále informací vedoucích kateder o činnosti jimi 

řízených kateder. 

http://fph.vse.cz/
http://fph.vse.cz/
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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 

doc. 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, CSc. 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 státního 
tajemníka pro evropské 
záležitosti 

Úřad vlády České republiky 

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  

KURIE SENÁTOR KATEDRA 

učitelská 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PhDr. Petr Adámek, CSc. katedra mikroekonomie 

Ing. Olga Horová, Ph.D. katedra marketingu 

Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. katedra psychologie a sociologie řízení 

prof. Václav Riedlbauch katedra arts managementu 

Ing. Luboš Smrčka, CSc. katedra podnikové ekonomiky 

Ing. Jana Soukupová, CSc. katedra mikroekonomie 

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. katedra managementu 

Ing. Marek Stříteský, Ph.D. katedra personalistiky – předseda senátu 

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. 
katedra podnikové ekonomiky, místopředseda 

senátu 

Ing. Lucie Vrbová katedra managementu 

doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. katedra logistiky 

doktorandů 

  

Ing. Karel Koliš   

Ing. Kateřina Půbalová   

studentů 

  

  

  

Bc. Tomáš Janda  místopředseda senátu 

Bc. Gabriela Janoušková   

Bc. Martin Křížek   

Bc. Petr Lysý   
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Kolegium děkana FPH 

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

2. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 
proděkan pro vědu 

vedoucí katedry psychologie a sociologie řízení  

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. Ing. Marek Stříteský, Ph.D. předseda 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. doc. 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. prof. Václav Riedlbauch zástupce vedoucího katedry arts managementu 

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

3.1 Studijní programy a obory  

V r. 2013 nabízela Fakulta podnikohospodářská prezenční studium na všech třech stupních: 

 v bakalářském stupni studia (standardní doba studia 3 roky): 

a. obor Podniková ekonomika a management (česky); 

b. obor Экономика предприятия и менеджмент (rusky); 

c. obor Corporate Finance and Management (anglicky); 

d. obor Arts Management (česky); 

  ve stupni navazujícího magisterského studia (standardní doba studia 2 roky): 

a. obor Podniková ekonomika a management (česky); 

b. obor Arts Management (česky); 

c. obor International Management (anglicky); 

 ve stupni doktorského studia (standardní doba studia 3 roky): 

a. obor Podniková ekonomika a management (česky, anglicky); 

b. obor Ekonomie (česky, anglicky). 

Studium probíhá na všech výše uvedených stupních v pravidelné denní výuce (tzv. prezenční 

forma, zkr.: „prez“). Bakalářský obor Podniková ekonomika a management se začal kromě 

české verze paralelně učit i v ruské jazykové mutaci pod názvem Экономика предприятия 

и менеджмент a současně byla akreditována i anglická jazyková mutace s názvem Corporate 

Finance and Management a do akademického roku 2013/2014 byli přijati první studenti. Výuka 

v ruštině probíhá jak na Vysoké škole ekonomické v Praze, tj. studenti jsou přijímání do studia 

v Praze, tak současně blokovou formou na Moskevské městské univerzitě řízení Vlády Moskvy 

(Московский городской университет управления Правительства Москвы, МГУУ). 

Na navazujícím magisterském stupni studia je možné studovat obor Podniková ekonomika 

a management i v tzv. distanční formě studia (zkr.: „dis“), 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 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 je prestižní 

mezinárodní program CEMS MIM (Master in International Management), který je v posledních 

7 letech pravidelně hodnocen deníkem Financial Times jako celosvětově první až sedmý 

nejlepší magisterský program zaměřený na management. Splněním všech podmínek studijního 

oboru a po absolvování 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, která 

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. 2013 více 

jak desítku vedlejších specializací:  
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Tabulka 3.1:  Vedlejších specializací 
 

Vedlejší specializace nabízené fakultou 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Analytik finančního sektoru 
Manažer kultury a umění 
Poradce-Auditor 
Finanční manažer 
Fundraising (nově) 
Personální management, 
Management kvality a Lean Six Sigma 
Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství 
Management inovací 
Marketing 
Malé a střední podniky 
Projektový management 
Manažerská sociologie a psychologie 
Ekonomika sportu 

 

O vedlejší specializace naší fakulty je trvale značný zájem. Z aktuálního dotazníkového šetření 

mezi absolventy v akademickém roce 2011/2012 plyne, že 39 % absolventů VŠE v Praze si 

vybralo svoji vedlejší specializaci na Fakultě podnikohospodářské. Pokud jde pouze o 

absolventy Fakulty podnikohospodářské, tak se jedná o 73 % všech studentů fakulty.  

V doktorském stupni lze na Fakultě podnikohospodářské studovat obor Podniková ekonomika 

a management a obor Ekonomie a to jak v prezenční či kombinované formě studia. Studium 

může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.  

 

3.2 Výsledky přijímacího řízení  

V následující tabulkové části jsou podrobně uvedeny termíny a výsledky jednotlivých 

přijímacích řízení, které se konaly na Fakultě podnikohospodářské v roce 2013. 
 
Tabulka 3.2:  Přijímací řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2013/2014 
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Do bakalářského studijního oboru Экономика предприятия и менеджмент bylo v Praze 

přihlášeno 29 uchazečů a přijato ke studiu 14. Do bakalářského studijního oboru Corporate 

Finance and Management bylo v Praze přihlášeno 57 uchazečů a přijato ke studiu 14. 

 
Tabulka 3.3 Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia  2013/2014 
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Tabulka 3.4: Přijímací řízení do doktorského studia 2013/2014 
 

 

3.3 Studenti fakulty  

K 31. 10. 2013 studovalo na Fakultě podnikohospodářské celkem 3 425 studentů (tab. 3.5). Do 

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

mezinárodních výměnných programů.  

Z celkového počtu studentů na Fakultě podnikohospodářské je v bakalářském studiu zapsáno 

1 753 (51 %), v navazujícím magisterském studiu 1 553 (45 %) a na doktorském 119 (4 %). 

Pro porovnání uvádíme i souhrnné počty studentů v předchozích dvou období. Z tabulky je 

zřetelný pokles celkového počtu studentů z 3 660 v roce 2011 na 3 425 v roce 2013 (-235, tj. 

6,4 %). 

V kalendářním roce 2013 neúspěšně ukončilo studium 349 studentů. Z toho 221 v bakalářském 

studiu, 118 v navazujícím magisterském studiu a 10 ve studiu doktorském. Konkrétní počty 

jsou uvedeny v následujícící tabulce 3.6. 
 
Tab. 3.5:  Počty studentů k 31. 10. 2013 a srovnání počtů studentů k 31. 10. 2012 a 31. 10. 2011 
 

Typ studia, studijní program, obor Celkem Prezenční Kombinovaná Distanční 

    Arts Management (B-EM-AM) 301 301 x x 

    Corporate Finance and Management  (B-EM-CFM) 21 21 x x 

    Ekonomika predprijatija i menedžment (B-EM-EPM) 85 85 x x 

    Podniková ekonomika a management (B-EM-PE) 1 346 1 346 x x 

Bakalářský celkem 1 753 1 753 x x 

   Arts Management (N-EM-AM) 219 213 6 x 

   International Management (N-EM-IG) 112 112 x x 

   Podniková ekonomika a management (N-EM-PE) 1 222 1 042 x 180 

Magisterský navazující celkem 1 553 1 367 6 180 

    Ekonomie (D-ET-EK) 10 6 4 x 

    Podniková ekonomika a management (D-EM-PEME) 1 1 x x 

    Podniková ekonomika a management (D-EM-PEM) 108 29 79 x 

Doktorský celkem 119 36 83 x 

Celkem za fakultu 3 425 3 156 89 180 
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 31. 10. 2012 31. 10. 2011 

Typ studia Celkem P K D Celkem P K D 

Bakalářský 1 796 1 796 x x 1 840 1 840 x x 

Magisterský nav. 1 664 1 467 14 183 1 694 1 457 28 209 

Doktorský 127 31 96 x 126 27 99 x 

 

Celkem za fakultu 3 587 3 294 110 183 3 660 3 324 127 209 

 
Tab. 3.6:  Počty studentů s neúspěšně ukončeným studiem (1. 1. 2013 - 31. 12. 2013) 
 

Typ studia, studijní program, obor Celkem P K D 

     Arts Management (B-EM-AM) 34 34 x x 

     Corporate Finance and Management (B-EM-CFM) 0 0 x x 

     Ekonomika predprijatija i menedžment (B-EM-EPM) 4 4 x x 

     Podniková ekonomika a management (B-EM-PE) 183 183 x x 

Bakalářský celkem 221 221 x x 

     Arts Management (N-EM-AM) 20 17 3   

     International Management (N-EM-IG) 2 2     

     Podniková ekonomika a management (N-EM-PE) 96 66   30 

Magisterský navazující celkem 118 85 3 30 

     Ekonomie (D-ET-EK) 1 0 1   

     Podniková ekonomika a management (D-EM-PEME) 0 0     

     Podniková ekonomika a management (D-EM-PEM) 9 3 6   

Doktorský celkem 10 3 7   

          

Celkem za fakultu 349 329 10 30 

 

3.4 Zahraniční studenti  

K 31. 10. 2013 studovalo na Fakultě podnikohospodářské 895 cizinců: nejvíce občanů 

Slovenské republiky (331), dále pak Ruské federace (205), Vietnamské socialistické republiky 

(68), Ukrajiny (52), Běloruské republiky (40) a Republiky Kazachstánu (34).  

V následující tabulce 3.7 jsou uvedeny počty zahraničních studentů na Fakultě 

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

mezinárodních programů, ale o řádně zapsané studenty v oborech realizovaných fakultou). 
 
Tab. 3.7: Počty studentů dle státní příslušnosti (31. 10. 2013) 
 

  
Státní občanství 

Bc. Ing. Ph.D. 
Suma 

AM CFM EPM PE AM IG PE EK PEM PEME 

Česká republika 286 5 1 974 205 63 997 6 93   2630 

Slovenská republika 8     155 12 22 126 1 7   331 

Ruská federace   10 69 70 2 4 47 2 1   205 

Vietnamská republika 1     61     6       68 

Ukrajina   2 7 28   3 12       52 

Běloruská republika 2     21     17       40 

Republika Kazachstán 1 4 4 16   1 7 1     34 
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Spolková republika 
Německo       2   9     2   13 

Gruzie       2     4       6 

Republika Kyrgyzstán     2 2   1         5 

Arménská republika       3   1         4 

Moldavská republika     1 2     1       4 

Čínská lidová republika       1     2       3 

Bosna a Hercegovina       3             3 

Spojené státy americké           2     1   3 

Rakouská republika     1     2         3 

Makedonie       2             2 

Indická republika           1       1 2 

Bulharská republika 1               1   2 

Polská republika             1   1   2 

Ázerbájdžánská republika             1       1 

Maďarsko       1             1 

Srbská republika                 1   1 

Keňská republika   1                 1 

Francouzská republika           1         1 

Švýcarská konfederace           1         1 

Republika Uzbekistán             1       1 

Chorvatská republika 1                   1 

Republika Kosovo       1             1 

Hongkong           1         1 

Litevská republika 1                   1 

Spojené státy mexické           1         1 

Mongolsko       1             1 

Celkový součet 301 22 86 1346 219 
11
2 1222 10 107 1 3425 

 

3.5. Absolventi Fakulty podnikohospodářské  

V roce 2013 na Fakultě podnikohospodářské úspěšně zakončilo studium celkem 1 011 studentů 

(jejich struktura je znázorněna v tabulce 3.8). Z toho 438 v bakalářském stupni studia, 550 

v navazujícím magisterském stupni a 23 ve stupni doktorském. 

 
Tab. 3.8:  Počty absolventů od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
 

Typ studia, studijní program, obor Celkem P K D 

     Arts Management (B-EM-AM) 60 60 x x 

     Corporate Finance and Management  (B-EM-CFM) 0 0 x x 

     Ekonomika predprijatija i menedžment (B-EM-EPM) 0 0 x x 

     Podniková ekonomika a management (B-EM-PE) 378 378 x x 

Bakalářský celkem 438 438 x x 

     Arts Management (N-EM-AM) 51 45 6 x 

     International Management (N-EM-IG) 33 33 x x 

     Podniková ekonomika a management (N-EM-PE) 466 417 x 49 

Magisterský navazující celkem 550 495 6 49 

     Ekonomie (D-ET-EK) 1 0 1 x 

     Podniková ekonomika a management (D-EM-PEME) 0 0 0 x 
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     Podniková ekonomika a management (D-EM-PEM) 22 0 22 x 

Doktorský celkem 23 0 23 x 

          

Celkem za fakultu 1 011 933 29 49 

 

3.6  Uplatnění absolventů na trhu práce  

Následující informace vycházejí z průzkumu Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení 

absolvovaného studia, které pravidelně realizuje Vysoká škola ekonomické v Praze během 

promocí. Jedná se o absolventy z roku 2011/2012. 

Absolventi Fakulty podnikohospodářské začínají svou kariéru v sektoru obchodu a služeb 

(26 %), finance, bankovnictví a pojišťovnictví (16 %), průmysl a energetika (15 %).  

Za „studenta pouze na částečný úvazek“ se i v roce 2013 označilo 60 % absolventů. 80 % 

absolventů již zná svého zaměstnavatele. 

Na 62 % absolventů uvádí nástupní plat mezi 20.000 – 40.000 Kč, 11 % dokonce mezi 40.000 

až 60.000 Kč. 
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4. Věda, výzkum, doktorské studium  

4.1  Zaměření vědy a výzkumu na fakultě 

V roce 2013 byla vědeckovýzkumná práce Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze tematicky 

prioritně zaměřena na zkoumání dopadů soudobého společensko-ekonomického vývoje do 

podnikové sféry. Ústředním tématem vědecko-výzkumných aktivit bylo posilování 

konkurenceschopnosti české ekonomiky.   

Především v podnikatelských, ale i jiných ekonomických subjektech, byly zkoumány a nově 

koncipovány poznatky z oblasti mikroekonomických zákonitostí a jejich vývoje, z podnikové 

ekonomiky, managementu, marketingu, psychologie a sociologie řízení, rozvoje lidských 

zdrojů a personalistiky, logistiky a řízení procesů apod.  

 

4.2  Externí výzkumné projekty – granty 

Jednotlivá pracoviště (katedry a instituty) se podílela na řadě výzkumných projektů, 

financovaných grantovými agenturami v ČR i v EU: 
 

Tabulka 4.1: Externí výzkumné projekty 
 

Název grantu Trvání Jméno hlavního řešitele Zkratka 

DF11P01OVV024: Efektivní metodiky 
podpory malých a středních subjektů sektoru 
kultury v prostředí národní a evropské 
ekonomiky. 

2011-2015 

prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. MK ČR 

Katedra Arts managementu (NAKI) 

Aktuální problémy oceňování pro potřeby 
řízení společnosti: vlastnický a manažerský 
přístup 

2011-2013 
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.  

GAČR 
Katedra podnikové ekonomiky 

Hodnocení podpor firmám v České republice 
srovnávací metodou CIE 

2012-2013 
Ing. Oto Potluka, Ph.D.  

TAČR 
Katedra managementu 

Kontrafaktuální hodnocení dopadů 
strukturálních fondů v podnikové sféře 

2012-2014 
Ing. Oto Potluka, Ph.D.  

GAČR 
Katedra managementu 

Vývoj transakčních nákladů českých 
ekonomických subjektů v insolvenčním 
řízení, možnosti jejich snižování na úroveň 
běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, 
možnosti zlepšení statistiky insolvenčbích 
řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti 
rodin 

2012-2013 

prof. Ing. Eva Kislingerová, 
CSc.  

TAČR 

Katedra podnikové ekonomiky 

Odhad a analýza strukturální 
nezaměstnanosti v ekonomikách střední a 
východní Evropy 

2013-2014 
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. 

GAČR 
Katedra mikroekonomie 
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Výzkum současných podnikatelských aktivit 
v ČR a zachycení jejich změn v posledním 
období a porovnání v mezinárodním 
kontextu metodou GEM 

2013-2015 

Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. 

Katedra psychologie a 
sociologie řízení 

TAČR 

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 

2011-2013 

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

Katedra psychologie a 
sociologie řízení 

Leonardo 
- Uni 
Bremen 

European Network for Open Innovation 2013-2014 
Ing. Miroslav Špaček, PhD. 

Katedra managementu 

Erasmus 
projekt 

 

MK ČR (NAKI) 

Za klíčovou výzkumnou aktivitu fakulty lze jednoznačně považovat výzkumný projekt 

Ministerstva kultury nazvaný NAKI: Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů 

sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky.  

Hlavní výzkumné cíle projektu jsou: 

 Identifikovat kulturní potenciál formou typologické pasportizace kulturních objektů a 

organizací s nimi spojených, charakterizování reálných podmínek pro fungování 

malých a středních subjektů (právnické a fyzické osoby, organizace malé a střední 

velikosti, soukromé subjekty, neziskové organizace a sdružení) apod. 

 Analyzovat informace o ekonomickém a právním prostředí pro fungování subjektů a 

porovnat stav ČR s vybranými evropskými zeměmi. 

 Analýza ekonomických nástrojů veřejné ekonomiky při efektivní podpoře kultury a 

veřejných služeb kultury. 

 Analyzovat možnosti využití kulturního potenciálu ČR a navrhnout odpovídající 

manažerské postupy pro malé a střední subjekty a dále formulovat příslušná doporučení 

pro kulturní politiky státu, regionů a municipalit. 

 Analyzovat a navrhnout vhodné ekonomické nástroje a nástroje řízení (uplatňované 

v organizacích) pro podporu řízení malých a středních subjektů v kultuře. 

 

Řešené projekty v roce 2013 financované ze zdrojů Grantové agentury České republiky a 

Technologické agentury České republiky. 

TA ČR: 

- Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, 

možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, 

možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční 

křehkosti rodin. 

Projekt byl koncipován zčásti jako projekt analytický, který zkoumá současný stav 

poznání v dané oblasti, a částečně jako projekt syntetický, jehož cílem jsou konkrétní 
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návrhy směřující ke snižování transakčních nákladů ekonomických subjektů 

v insolvenčním řízení. Jedná se o dvouletý projekt na období let 2012 a 2013.  

V rámci řešení tohoto projektu byly zprovozněny specializované stránky Výzkum 

insolvence:  http://vyzkuminsolvence.cz/, kde jsou prezentovány důležité informace o 

projektu. 

- Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE. 

Primárním cílem projektu je příprava metodik dopadových evaluací pro MPSV ČR a 

MPO ČR pro roky 2014 - 2020. Při přípravě metodik jsou postupy testovány na 

stávajících programech. Řešitelský tým aplikuje pokročilé statistické metody 

Counterfactual Impact Evaluation (CIE) na hodnocení podpor z fondů EU a státního 

rozpočtu v ČR. Vyhodnocovány jsou formy podpory a způsob jejich poskytování. 

Zejména jde o vyhodnocení vlivu podpor z fondů EU (ESF a ERDF) na produktivitu 

firem (měřenou změnou výstupu vůči zaměstnanosti), změny v zaměstnanosti ve 

firmách (měřenou změnou počtu zaměstnanců), obrat firem (měřeno změnami tržeb dle 

účetní rozvahy) a exportní produktivitu firem (měřenou změnou podílu vývozu na 

produkci). 

- Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn 

v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM 

Na základě zpracovaných informací a analýz zpracovat návrh na zefektivnění podpory 

podnikatelských aktivit a inovací prostřednictvím nastavení vhodných nástrojů a 

cílenější podpory podnikatelům v návaznosti na připravované programy podpory MPO 

i jiných poskytovatelů. Součástí je zpracování analýzy podnikatelské aktivity v ČR 

metodou GEM, analýza vývoje podnikatelské aktivity a mezinárodní srovnání. Získání 

dat a informací o tématech sociální podnikání, předávání firem, podpora exportu, 

podpora snižování energetické náročnosti, design a zdroje inovací. 

 

GA ČR: 

- Aktuální problémy oceňování pro potřeby řízení společnosti: vlastnický a manažerský 

přístup. 

Hlavním cílem projektu byla analýza oceňovacích modelů využitelných v účetnictví. 

Investoři vyvíjejí na regulátory v období konjunktury silný tlak na potřebu oceňování 

v reálných hodnotách, zatímco ve fázi recese se často kloní k návratu k oceňování 

v historických cenách při zohlednění zásady opatrnosti. Je zřejmé, že koncepční řešení 

problematiky oceňování nemůže vycházet z konkrétní ekonomické situace a nelze jej 

měnit v okamžiku, kdy dojde ke změně ekonomických podmínek. Nesystematické 

změny účetních zásad a přístupů v oblasti oceňování totiž samy o sobě mohou přispět 

k nestabilitě ekonomického systému. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Výsledky projektu poskytují první ucelený pohled na problematiku dopadů oceňování 

na výstupy finančního a manažerského účetnictví. Odborná kniha „Oceňování 

v účetnictví“ obchodním korporacím, jakož i dalším uživatelům účetních závěrek 

poskytuje metodiku pro oceňování a vykazování bilančních položek (včetně 

problematiky transferových cen, insolvence a přeshraničních fúzí), a to jak podle 

českých pravidel, tak i dle mezinárodních standardů IFRS. Zde je třeba zejména 

zdůraznit unikátnost prezentace teoretických i praktických aspektů transferových cen, 

čímž je tato problematika poprvé precizně představena široké odborné veřejnosti. 

http://vyzkuminsolvence.cz/
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V rámci projektu byly realizovány následující výstupy: (i) 16 vědeckých příspěvků 

publikovaných v časopisech, které jsou součástí citační databáze SCOPUS (Jsc), (ii) 4 

vědecké příspěvky publikované v českých recenzovaných vědeckých časopisech (Jrec), 

(iii) 2 odborné knihy (B), a (iv) 18 konferenčních příspěvků, které jsou součástí citační 

databáze Thomson Reuters CPCI (D). Výše zmíněné výstupy byly celkem 5x citovány 

(bez autocitací) v rámci databáze Thomson Reuters Web of Science a 12x citovány (bez 

autocitací) v rámci databáze SCOPUS. Rovněž nelze opomenout tři ocenění za výsledky 

výzkumu (2 nejlepší konferenční příspěvky, resp. nejlepší publikace v časopise, který 

je součástí databáze SCOPUS). 

- Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře. 

Cílem projektu je ověření, zda podpory EU ovlivňují dlouhodobou 

konkurenceschopnost podnikového sektoru a jaké jsou mikroekonomické dopady těchto 

podpor. Toto ověření je prováděno pomocí ekonometrických analýz na zaměstnanosti, 

tržbách a hospodářském výsledku. Výzkum je prováděn dle konceptu 

konkurenceschopnosti Michaela Portera.  Mezi hlavní metody hodnocení je plánováno 

použití metod kontrafaktuálního hodnocení dopadů. Pozornost bude věnována 

mikroekonomickým dopadům finančních prostředků EU na podnikové úrovni, tj. změny 

v chování na trhu. Mnoho českých národních veřejných výdajových programů se po 

vstupu do EU stalo součástí programů financovaných ze zdrojů EU. Realizovaná 

hodnocení jsou převážně zaměřena na procesní záležitosti a jsou realizována samotnými 

ministerstvy, která jsou součástí hodnoceného systému. Taková situace je dána nejasnou 

metodologií a způsobem hodnocení v České republice. Tento výzkum bude probíhat na 

indikátorech programů financovaných z fondů EU a sběru statistických údajů z jiných 

zdrojů. Dále budou shromážděny informace ze strukturovaných rozhovorů a 

dotazníkového šetření v podnikatelském sektoru. Budou zahrnuty všechny regiony 

České republiky, včetně Prahy. 

- Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách střední a východní 

Evropy 

S využitím odhadů nové keynesovské Phillipsovy křivky pro ekonomiky střední a 

východní Evropy při různých specifikacích reálných mezních nákladů budou 

formulovány state-space modely, v rámci kterých bude na strukturální model nové 

Phillipsovy křivky navázána stavová proměnná v podobě NAIRU jakožto měřítka 

strukturální míry nezaměstnanosti. Tyto semi-strukturální modely budou dále využity 

pro analýzu NAIRU tím, že příslušná stavová rovnice bude postupně rozšířená o další 

proměnné, které budou zachycovat možný vliv hystereze, dlouhodobé reálné úrokové 

míry, podíl zaměstnanosti v především proexportně orientovaných odvětvích a migrace 

na vývoj NAIRU. Hlavními výstupy projektu bude rigorózní analýza determinant míry 

inflace a strukturální nezaměstnanosti v analyzovaných ekonomikách a odhady 

některých strukturálních parametrů, které mohou sloužit pro kalibraci DSGE modelů. 

 

4.3   Interní výzkumné projekty 

Fakulta získala i část prostředků z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace (VŠE v Praze). Vedení Fakulty podnikohospodářské se rozhodlo tyto 

prostředky soustředit do výzkumného projektu s názvem Konkurenceschopnost, který se člení 

na několik dílčích projektů (viz tab. 4.2). Tyto pak v roce 2013 podpořily interdisciplinární 
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spolupráci napříč fakultou a dále rozvíjely vědeckovýzkumný profil fakulty. Dále jsou stručně 

definovány dílčí cíle jednotlivých projektů. 
 
Tabulka 4.2:   Institucionální podpora – projekt konkurenceschopnost 
 

Hlavní řešitel              Název dílčího projektu Katedra 

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Role zákazníků v českých firmách KMG 

Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. 

Vysvětlení příčin úspěchu a neúspěchu v procesu 

založení a raného rozvoje nových firem v České 

republice 

KPSŘ 

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 

Zdroje a perspektivy rozvoje evropských ekonomik 

na počátku 21. století v kontextu soudobé 

globalizace 

KMIE 

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Management inovací KM 

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 

Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti 

podniků a národních ekonomik v globálním 

hospodářském systému 

KPE 

 

- Role zákazníků v českých firmách - hlavní řešitel: doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. 

Primárním cílem projektu bylo zjištění úrovně tržní orientace v českých firmách. Pro 

splnění tohoto cíle bylo realizováno ve spolupráci s výzkumnou agenturou Millward 

Brown 10 hloubkových rozhovorů s marketingovými manažery větších českých i 

mezinárodních firem. Součástí projektu bylo vytvoření fakultního recenzovaného 

vědeckého časopisu Central European Business Review (CEBR) s ediční radou, kde 

jsou zastoupeny mimo jiné univerzity jako polská Kozminski University, německá 

University of Cologne, maďarská Corvinius University of Budapest, švýcarská Zurich 

University of Applied Sciences či rakouská Vienna University of Economics and 

Business.  

- Vysvětlení příčin úspěchu a neúspěchu v procesu založení a raného rozvoje nových 

firem v České republice - hlavní řešitel: Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. 

Cílem projektu bylo realizovat v letech 2012 a 2013 longitudinální výzkum, který 

odpoví na otázku, které faktory jsou příčinou následného úspěchu či neúspěchu nové 

podnikatelské aktivity v České republice. 

- Management inovací - hlavní řešitel: prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

Inovace, inovační aktivity, management inovací z pohledu jak makroekonomického, tak 

i zejména mikroekonomického.  

Výzkumný tým se zaměřil zejména na zmapování toho, kam se posunulo současné 

poznání o inovacích, jejich významu, formách a podobách inovací a zejména 

managementu inovací doma a ve světě. Výstupy výzkumu byly mimo jiné využity při 

koncipování nové vedlejší specializace katedry managementu – Management inovací.  

- Zdroje a perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu 

soudobé globalizace - hlavní řešitel: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 
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Cílem výzkumu byla identifikace váhy jednotlivých faktorů potenciálního 

ekonomického růstu (resp. rozvoje) a navazující rozbor jejich vlivu na současný stav a 

možný vývoj konkurenceschopnosti ekonomik evropských zemí v nejbližších letech, 

s důrazem na hospodářství ČR. Cíl odpovídá výzkumnému zaměření FPH v oblasti 

konkurenceschopnosti. 

 Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik 

v globálním hospodářském systému - hlavní řešitel: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 

V návaznosti na výzkumný záměr „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací 

a jejich adaptační procesy“ hlavní cíl spočíval v analýze kauzálních vztahů mezi 

změnami vnějšího ekonomického prostředí, výkonností a prosperitou podniků a 

organizací. Na základě poznání kauzality pak formulovat doporučení ve smyslu 

adaptace podniků a organizací na prohlubující se globalizaci a rovněž i na posilování 

úlohy národních ekonomik států EU tak, aby vzrostla jejich konkurenceschopnost. 

Profilující témata jsou otevřená a nabízejí prostor pro spolupráci s dalšími odborníky 

nejen Fakulty podnikohospodářské. V rámci projektu bude pokračovat dlouhodobě 

navázaná spolupráce s universitou St. Edmund Hall – University of Oxford, dále s The 

Association of Frad Exameners a The Institution of Internal Auditors.  

 

V souvislosti s řešenými projekty na Fakultě podnikohospodářské byly na fakultě uskutečněny 

následující konference: 

- Mezinárodní vědecká konference „Ekonomika, management a marketing sportu 2013″ 

- Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 

- The 7th international days of statistics and economics 

- Fakultní konference „Ekonomika v pohybu“ 

- Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další? – prezentace přednášejících 

- Mezinárodní konference o inovačním managementu (Innovation Management and 

Company Sustainability (IMACS)) 

- Konference – MCCSIS 2013 (IADIS 2013) 

- Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi 

- Tisková konference k projektu TAČR (17. 10. 2013) 

Do výzkumných aktivit fakulty se stále více zapojují studenti fakulty. Vedle zapojení studentů 

doktorského studia se zvyšuje podíl i studentů zejména magisterských programů, ti se mohou 

zapojit formou zpracovávání tzv. business projektů, které jsou nedílnou součástí studijních 

programů CEMS  a Honors Academia a MBA. 

Následující tabulka přináší přehled o přijatých a řešených projektech studentů doktorandského 

studia podporovaných z prostředků interní grantové agentury školy: 
 
Tabulka 4.3:  Přijaté projekty interní grantové agentury školy v roce 2013 
 

Poř. č. Číslo Název – nově přijaté projekty pro r. 2013 

1. 5/2013 
Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy Navrhovatel: Ing. Michal 
Andera Pracoviště: Katedra psychologie a sociologie řízení (FPH) 

2. 6/2013 
Finanční tíseň – predikce a konsekvence Navrhovatel: Ing. Jan Švoma, MBA 
Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 
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3. 9/2013 
Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost Navrhovatel: Ing. et Ing. Ondřej Machek, 
MBA Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

4. 10/2013 
Vliv sportovního úspěchu na ekonomiku sportu Navrhovatel: Mgr. Jiří Kotáb, 
Ph.D. Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

5. 13/2013 
Signalizační chování na trhu práce Navrhovatel: Ing. Mgr. Vítězslav Bican 
Pracoviště: Katedra mikroekonomie (FPH) 

6. 22/2013 
Přístup malých a středních podniků v oblasti kultury k uplatňování společenské 
odpovědnosti Navrhovatel: Ing. Ondřej Pešek Pracoviště: Katedra marketingu 
(FPH) 

7. 23/2013 
Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu při akumulaci investičního 
kapitálu ve firmách vybraných evropských zemí Navrhovatel: Ing. Aleš Kubíček 
Pracoviště: Katedra managementu (FPH) 

8. 28/2013 
Rozvoj kariéry mladých vědců jako základ znalostní ekonomiky – srovnávací 
studie mezi Polskem a Českou republikou Navrhovatel: Ing. Tomasz Bronislaw 
Czapran Pracoviště: Katedra personalistiky (FPH) 

9. 32/2013 
Indikátory měření úspěšnosti kulturních organizací Navrhovatel: Ing. Kristýna 
Kostihová Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

10. 33/2013 
Dopad řízení vztahů se zákazníky na finanční výkonnost organizací Navrhovatel: 
Ing. Karel Koliš Pracoviště: Katedra managementu (FPH) 

11. 34/2013 
Získávání profesních dovedností u odborníků – žen a mužů s přihlédnutím k věku 
Navrhovatel: Ing. Barbora Koklarová Pracoviště: Katedra psychologie 
a sociologie řízení (FPH) 

 
Tabulka 4.4:  Pokračující projekty na rok 2013 
 

Poř. č. Číslo Název – pokračující projekty v r. 2013 

1. 20/2012 
Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov Navrhovatel: Mgr. Eliška 
Novotná Pracoviště: Katedra psychologie a sociologie řízení (FPH) 

2. 24/2012 
Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy společností Navrhovatel: 
Ing. Ondřej Nowak Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

3. 26/2012 
Analýza uplatňování controllingových nástrojů a vyhodnocení rozdílů v přístupu 
ke controllingu v době krize a postkrizovém řízení Navrhovatel: Ing. Pavel Šlégr 
Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

4. 30/2012 
Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků 
Navrhovatel: Ing. Monika Barton, MBA Pracoviště: Katedra managementu 
(FPH) 

5. 31/2012 
Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod Navrhovatel: Ing. 
Miroslav Lorenc, Ph.D. Pracoviště: Katedra managementu (FPH) 

6. 32/2012 
Význam environmentálních aspektů pro konkurenceschopnost podniku 
Navrhovatel: Ing. Josef Krause, Ph.D. Pracoviště: Katedra podnikové 
ekonomiky (FPH) 
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4.4  Habilitační řízení  

Dne 26. 09. 2012 bylo zahájeno habilitační řízení Ing. Tomáše Pavelky, Ph.D. v oboru 

Ekonomie. Ing. Pavelka předložit habilitační spis pod názvem „Minimální mzda v České 

republice.“ Habilitační přednáška se konala dne 13. 3. 2013 na téma „Vývoj ekonomické 

aktivity cizích státních příslušníků v České republice.“ Vědecká rada FPH doporučila rektorovi 

VŠE v Praze jmenování docentem. 

Dne 12. 2. 2013 bylo zahájeno habilitační řízení Ing. Luboše Smrčky, CSc. v oboru Podniková 

ekonomika a management. Předsedou habilitační komise byl prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. a 

Ing. Luboš Smrčka, CSc. předložil habilitační spis „The Great Global Crisis and Family Finance 

(How to look after your property in a World of catastrophe and ruin)“. Habilitační přednáška 

se konala před Vědeckou radou fakulty dne 19. 6. 2013 na téma: „Zánik podniku jako 

mechanismus strukturální přeměny aktiv podniku a jejich využití v nových podnikatelských 

aktivitách - střet pragmatismu a sentimentu v reálném prostředí úpadku ekonomických 

subjektů“. Vědecká rada FPH doporučila rektorovi VŠE v Praze jmenování docentem. 

Dne 7. 5. 2013 bylo zahájeno habilitační řízení Ing. Miroslava Karlíčka, Ph.D. v oboru 

Podniková ekonomika a management. Předsedkyní habilitační komise byla prof. Ing. Hana 

Machková, CSc., Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. předložil habilitační spis „Marketingová 

komunikace: klíčové nástroje a stěžejní zásady jejich efektivního fungování“. Habilitační 

přednáška se konala před Vědeckou radou fakulty dne 16. 10. 2013 na téma: „Soudobá kritika 

marketingu a její příčiny“. Vědecká rada FPH doporučila rektorovi VŠE v Praze jmenování 

docentem. 

Dne 19. 06. 2013 bylo zahájeno habilitační řízení Ing. Lenky Švecové, Ph.D.  

Předsedou komise byl zvolen prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Vědecká rada schválila téma 

habilitační přednášky: „Iracionalita a další nedostatky při rizikovém rozhodování.“ Dne 16. 10. 

2013 bylo habilitační řízení Ing. Lenky Švecové, Ph.D.  Vědeckou radou Fakulty 

podnikohospodářské zastaveno. 
  

Dne 30. 9. 2013 bylo zahájeno habilitační řízení Mgr. Ing. Martina Lukeše, Ph.D. Habilitační 

přednáška je plánovaná na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské dne 5. 3. 2014 

na téma „Podnikatelské a inovační aktivity uvnitř firmy“. 
 
 
 

4.5  Doktorské studium 

Doktorské studium probíhalo ve dvou studijních oborech: 

- Podniková ekonomika a management 

- Ekonomie 

K 31. 12. 2013 studovalo na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze 116 doktorandů, z toho 

35 ve formě prezenční, 81 ve formě kombinované a 17 studentů mělo přerušené studium.  
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Tabulka 4.5:  Statistika počtů studentů - Fakulta podnikohospodářská ke dni 31. 12. 2013 
 

Typ studia, studijní program, obor      Prezenční      Kombinovaná      Celkem 

  Akt. Přer. Akt. Přer. Akt. Přer. 

Doktorský 35 1 81 16 116 17 

 P 62 01 Ekonomické teorie (D-ET) 6 0 3 0 9 0 

 P 62 08 Ekonomika a management (D-EM) 29 1 78 16 107 17 

Přehled počtu studentů doktorského studia přijatých ke studiu v akademickém roce 2013/2014 

uvádí následující tabulka. 
 
Tabulka 4.6:  Přijímací řízení na doktorské studium na FPH v r. 2013 ke dni 1. 10. 2013 
 

  

Obor 

Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Vládní 
stipendisté 

Celkem 
přijato 

Nastoupilo 

Podniková ekonomika a management 11 14 0 25 25 

Ekonomie 3 1 0 4 4 

Celkem 14 15 0 29 29 

Přehled počtu doktorandů, kteří v roce 2013 úspěšně obhájili doktorské disertační práce, 

ukazuje následující tabulka: 

 
Tabulka 4.7:  Doktorské disertační práce obhájené na FPH v r. 2013 
 

Katedra              Obor 
Prezenční 

forma 
Kombinovaná 

forma 
        Celkem 

KPE EM-PEM 0 8 8 

KLOG EM-PEM 0 0 0 

KAM EM-PEM 0 0 0 

KM EM-PEM 0 6 6 

KMG EM-PEM 0 2 2 

KMIE ET-EK 0 1 1 

KP EM-PEM 0 5 5 

KPSŘ EM-PEM 0 1 1 

Celkem   0 23 23 

 

 
Tabulka 4.8:  Doktorské disertační práce obhájené na FPH v r. 2013 
 

Jméno 
Datum 

obhajoby 
Název práce 

Bušina Filip, Ing., Ph.D., 
MBA 

17.09.2013 Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví 

Čapková Barbora, Mgr., 
Ph.D. 

27.02.2013 
Možnosti aplikace principů projektového řízení v českém 
občanském sektoru 
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Felcman Michal, Ing., Ph.D., 
MBA 

02.10.2013 Řízení likvidity podniku v období krize 

Horník Tomáš, Ing., Ph.D. 17.04.2013 Řízení vybraných rizik v elektroenergetice 

Jelínková Petra, Ing., Ph.D. 17.09.2013 
Řízení pracovního výkonu - efektivní motivace a rozvoj 
zaměstnanců 

Jurečka Peter, Ing., Ph.D. 30.01.2013 Integrated Business Planning 

Kešner Martin, Ing., Ph.D. 18.09.2013 Business Angels v České republice 

Kotulič Cyril, Ing., Ph.D., 
MBA 

30.01.2013 Podmínky pro inovace u malých a středních podniků 

Luzanová Marianna, Ing., 
Ph.D. 

30.01.2013 Nastavení kontrolních a řídících mechanismů v podniku 

Machek Ondřej, Ing. et Ing., 
MBA, Ph.D. 

02.10.2013 
Využití benchmarkingu souhrnné produktivity faktorů v cenové 
regulaci síťových odvětví 

Makovský Petr, Ing., Ph.D. 11.12.2013 Informační efektivnost devizového trhu 

Martínez Felipe, Ing., Ph.D. 29.05.2013 
Possibilities of Object-Oriented Programming in the 
Organisational Architecture of Firms 

Mejdrech Vlastimil, Ing., 
Ph.D. 

13.11.2013 
Indikátory rozvojového potenciálu zákazníků, produktů 
a procesů 

Mettaoui Mirjam Lanjri, Dipl.-
Kffr., Ph.D. 

27.02.2013 
Remuneration in the Corporate Governance Systems from 
International Perspective 

Nowak Ondřej, Ing., Ph.D. 02.10.2013 
Správa společností, teorie sítí a prolínající se řízení v České 
republice 

Ochec Jiří, Mgr., Ph.D. 22.05.2013 
Marketingové aktivity na podporu zákaznické věrnosti 
v bankovnictví 

Palíšková Marcela, PhDr., 
Ph.D. 

23.10.2013 
Trh práce v Evropské unii (historický vývoj, nové tendence 
a perspektivy) 

Procházka Lukáš, Ing., 
Ph.D. 

27.03.2013 Otevřené inovace v malých a středních podnicích v ČR 

Smiljanić Dušan, Ph.D. 23.10.2013 
New trends in developing mategerial competencies for  
modern companies: applicability of music in improving 
business efiiciency and working environment  

Svejkovský Ivo, Mgr. BcA., 
Ph.D. 

16.01.2013 Corporate Identity Akademie věd ČR 

Tittelbachová Šárka, Ing. 18.09.2013 
Návrh systému státní politiky turismu České republiky se 
zaměřením na kulturní turismus 

Ulsamer Frank, Dipl.-Ing. 
(FH), Ph.D. 

08.02.2013 
Innovationskultur in kleinen und mittleren Unternehmen. 
(Innovation culture in small and medium-sized enterprises) 

Zukersteinová Alena, Ing., 
Ph.D. 

05.06.2013 
Sledování vývoje kvalifikačních potřeb prostřednictvím šetření 
zaměstnavatelů 
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4.6  Publikační činnost 

Publikační činnost učitelů a prezenčních doktorandů fakulty, vyjádřená počty záznamů podle 

jednotlivých kateder a typů publikací, je uvedena v následující tabulce. Od roku 2011 je patrný 

postupný nárůst v kategoriích články v časopise s impakt faktorem a recenzované články 

v časopise (Scopus).  

 

Tabulka 4.9:  Publikační činnost FPH v r. 2013 k datu 30. 1. 2014  
 

(Řádky zvýrazněné barevným podkladem odpovídají typům publikací pro dodávky do databáze RIV) 

Druh publikace KAM KLOG KMG KMIE KP KPE KM KPSR Celkem 

Knižní monografie   1   2   6 1   9 

Knižní monografie - příspěvek     2 2 1 1 3 1 10 

Články v časopise s impakt faktorem     1 4   6 2 3 16 

Články v časopise (Scopus)           15 1   16 

Články v časopise ze seznamu RVVI 3 1 2 7 1 4 6 1 23 

Články v časopise - recenzované   3 7 11 2 30 6 4 58 

Příspěvky ve sborníku z konference 
sledované v Conference Proceedings 
Citation Index 

          5 1   6 

Příspěvky ve sborníku z konference 
sledované ve Scopusu 

    1     1     2 

Příspěvky ve sborníku z konference s 
mezinárodní účastí 

2 2 10 31 13 58 42 12 159 

Metodika uplatněná a doporučená 
orgánem státní správy pro praxi 

          1 1   1 

Uspořádání konference       3   2 1   5 

Uspořádání workshopu           1     1 

Knižní monografie - učebnice     2     3     4 

Skripta     1   1 1     2 

Příspěvky ve sborníku z konference 
bez mezinárodní účasti 

          1     1 

Abstrakt příspěvku na konferenci 
publikovaný ve sborníku 

          6 2 1 9 

Poster na konferenci       1     1   2 

Články v časopise - nerecenzované   7 2 2 10 10 3 4 37 

Články v denním tisku           1     1 

Sestavovatelské práce - sborník z 
konference s mezinárodní účastí 

      1   2   1 4 

Sestavovatelské práce - číslo 
časopisu 

    3     6     6 
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Výzkumné zprávy - oponované             2   2 

Výzkumné zprávy - reporty         1       1 

Recenze       8   2     10 

Oponentské posudky       4   4 1   9 

Jiné publikace     1     2 1   4 

Celkem 5 14 32 76 29 168 74 27 398 

 

 

4.7  Soutěž o nejlepší fakultní publikační aktivitu 

Stejně jako v předchozích letech ocenila Vědecká rada fakulty nejlepší publikační tituly za 

r. 2013.  
 
Tabulka 4.10:  Oceněné publikační tituly autorů z FPH v r. 2013 
 

Kategorie: Místo Titul: 

Odborná kniha I.  místo  KISLINGEROVÁ, Eva, RICHTER, Tomáš, SMRČKA, Luboš, aj. Insolvenční 

praxe v České republice v období 2008-2013. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2013. 144 s. ISBN 978-80-7400-497-1. (Další autoři: HŘÍBAL, Daniel, 

KUPEC, Olga, POSPÍŠIL, Branislav, PÚRY, František, RAJL, SCHÖNFELD, 

Jaroslav, ŠVOMA, Jan). 

  II. místo BOUKAL, Petr, aj. Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha : Grada 

Publishing, 2013. 264 s. ISBN 978-80-247-4487-2. (Další autoři: MIKAN, 

Pavel, PEMOVÁ, Terezie, VÁVROVÁ, Hana, VILIKUSOVÁ, Ivana, 

ZATLOUKALOVÁ, Tereza). 

Odborná kniha ve 

světovém jazyce 

I. místo  DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, BRIGHT, Edward Shippen, MUEHLFEIT, Jan. 

Honesty in Leadership: A Case of the Czech Republic. In: VISSAK, Tiia, VADI, 

Maaja, aj. (Dis)honesty in Management. Manifestations and Consequences. 

Bingley : Emerald Group Publishing, 2013, s. 227–241. 373 s. ISBN 978-1-

78190-601-9. 

 II. místo POŠTA, Vít. Financial Risk and Real Economy. 1. vyd. Saarbrücken : LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2013. 111 s. ISBN 978-3-659-30717-1. 

Článek v 

impaktovaném 

časopise (IF)  

I. místo LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan, JAKL, Martina, OČKO, Petr. Faktory 

ovlivňující vstup do podnikání: začínající podnikatelé v České republice. 

Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 2, s. 229–247. ISSN 0032-3233. 

Učebnice I. místo HEŘMAN, Jan, HOROVÁ, Olga. Průmyslové technologie pro ekonomy. 1. vyd. 

Praha: Oeconomica, 2013. 260 s. ISBN 978-80-245-1907-4. 

Učebnice ve 

světovém jazyce 

I. místo SMRČKA, Luboš. The Great Global Crisis and Family Finance (How to look 

after your property in a Word of catastrophe and ruin). 1. vyd. Ely, 

Cambridgeshire : Melrose Press Limited, 2013. 587 s. ISBN 978-1-907732-74-

4. 

Článek 

publikovaný v 

recenzovaném 

časopise uvedeném 

v seznamu    

I. místo ŠPAČEK, Miroslav. Hodnotové řízení podpůrných procesů údržby a jeho 

využití v praxi. Acta Oeconomica Pragensia [online], 2013, roč. 21, č. 4, s. 34–

48. ISSN 0572-3043. URL: http://www.vse.cz/aop/abstrakt.php3?IDcl=409. 
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recenzovaných 

časopisů dle RIV 

Článek 

publikovaný v 

recenzovaném 

časopise ve 

světovém jazyce  

uvedeném v 

seznamu 

recenzovaných 

časopisů 

I. místo HRUBOŠOVÁ, Eva, KAMENÍKOVÁ, Blanka, STROUHAL, Jiří, BONACI, 

Carmen, CRINA, Filip. Hedging Foreign Exchange Risk in SME in the Czech 

Republic. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 

2013, roč. 7, č. 2, s. 198–205. ISSN 1998-0159.. 

Jiné I. místo ŠPAČEK, Miroslav, KOPECKÝ, Zdeněk. Company crisis and mitigation by 

strategic aproaches. Krízový manažment – Crisis management [online], 2012, 

roč. 11, č. 2, s. 59–68. ISSN 1336-0019. URL: 

http://fsi.uniza.sk/kkm/stranka/km-2-2012. 
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5. Internacionalizace 

Internacionalizace se prolínala stejně jako v minulých letech do většiny aktivit fakulty a současně 

významně ovlivňovala jejich kvalitu i kvantitu. Vedení fakulty, vědomo si této skutečnosti, 

pokračovalo v úsilí zaměřeném na její rozvoj a podporu. Pozitivně lze hodnotit rozvíjející se 

výuku v mezinárodních studijních programech (magisterského programu v angličtině, 

bakalářských programů v ruštině), výuku odborných předmětů v cizích jazycích, aktivní 

zapojení učitelů do činnosti mezinárodních odborných sdružení, aktivní vystupení na 

mezinárodních konferencích apod. Maximální podpora byla současně věnována rozvoji 

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

movers. 

 

5.1 Mezinárodní akreditace a ranking 

Získání akreditace EQUIS (The European Quality Improvement System) představující 

špičkovou celosvětově uznávanou akreditaci udělovanou Efmd (European International 

Membership Organisation) zůstává prvořadým cílem v oblasti internacionalizace. Cílem není 

pouze získání akreditace. Vedení fakulty si je vědomo, že naplnění požadavků akreditace v sobě 

zahrnuje zásadní kroky směřující k progresivnější komplexní internacionalizaci fakulty, ať to 

je výuka v cizích jazycích zajišťovaná jak učiteli fakulty, tak visiting profesory, semestrální 

studijní pobyty studentů, rostoucí počet přijímaných zahraničních studentů, dále působení 

učitelů fakulty na zahraničních školách, zapojení do mezinárodních projektů či přijímání cizích 

státních příslušníků do trvalého pracovního poměru a jejich integraci do života kateder resp. 

fakulty. 

Významným úspěchem v oblasti internacionalizace FPH bylo umístění v rankingu Financial 

Times. Účast v hodnocení FT je umožněna pouze školám, které jsou členy CEMS nebo získaly 

akreditaci EQUIS.  Hodnocení se týká dvou oblastí, v první jsou hodnoceny magisterské 

programy v oblasti managementu a ve druhé vysoké školy zaměřené na management a business. 

V hodnocení magisterských programů se studijní magisterský program Podniková ekonomika 

a management umístil na 66. místě. V kontextu s  počtem magisterských programů v oblasti 

managementu, je to bezpochyby významný úspěch. Druhým úspěchem v rankingu FT je sedmé 

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.  

V hodnocení vysokých škol zaměřených na management a business za rok 2013 se FPH VŠE 

umístila na 75. místě. 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.  

Vysoká škola ekonomická v Praze jako celek a její tři fakulty (včetně Fakulty 

podnikohospodářské) se účastní evropského projektu U-multirank. Výstupem, projektu je 
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porovnání více než 500 evropských vysokých škol v oblasti vzdělávání, výzkumu, transferu 

znalostí a jejich zapojení do mezinárodních vztahů. Veřejnosti budou závěry projektu dostupné 

v první polovině roku 2014. Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. z KMIE byl odpovědným 

pracovníkem, který garantoval účast VŠE i fakult v tomto projektu. 

 

5.2 Internacionalizace výuky 

V akademickém roce 2012/13 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 prestižních vysokých škol a 

61 velkých multinacionálních firem. V rámci navazujícího magisterského studijního programu 

absolvují studenti jeden semestr na zahraniční partnerské CEMS univerzitě. Na základě tří-

kolového přijímacího řízení bylo pro akademický rok 2013/14 přijato 48 studentů. Výuky se 

současně účastnilo 15 studentů z partnerských CEMS univerzit.   

Současně i ve standardních studijních oborech fakulty pokračoval nastolený pozitivní trend ve 

zvyšování počtu kurzů vyučovaných v anglickém jazyce, resp. v cizích jazycích. V roce 2013 

bylo na fakultě odučeno 33 předmětů v ZS a 36 v LS, fakulta se podílela na výuce předmětů 

v cizích jazycích 26 % z nabídky celé školy. Předměty pro smíšené skupiny českých a 

zahraničních studentů byly vyučované pracovníky fakulty a hostujícími profesory. Ve většině 

případů se jedná o dlouhodobější spolupráci s hostujícími profesory, kteří přijíždějí každoročně 

z Německa, Francie Kanady, Chorvatska, Ruska, Indie atd.). Působení visiting profesorů má 

široký vliv na internacionalizaci jednotlivých kateder (podrobněji viz kapitoly jednotlivých 

kateder). Zvyšující se počet vyučovaných předmětů v cizích jazycich, zejména v angličtině, 

podporuje nejen výuku zahraničních studentů (jejich počet ovlivňuje počet vyjíždějících našich 

studentů), ale současně i rozvoj jazykových schopností našich studentů. V počtu vyjíždějících 

studentů na zahraniční studijní pobyty byl zaznamenán pozitivní trend, který byl umožněn 

právě zvyšujícím se počtem nabízených předmětů v cizích jazycích. Celkem bylo do zahraničí 

vysláno 200 studentů fakulty, z toho 165 na semestrální výměnné pobyty, z toho 40 studentů 

magisterského programu International Management. Současně 35 studentů tohoto programu 

vyjelo na pracovní zahraniční stáže, které jsou povinnou součástí studia. 

Významnou činností v oblasti internacionalizace studijních programů bylo pokračování 

akreditovaného bakalářského programu Podniková ekonomika a management v ruštině, a to jak 

programu realizovaného v České republice, tak programu realizovaného ve spolupráci 

s Moskevskou státní univerzitou managementu Vlády Moskvy v Ruské federaci.  

Od září 2013 byla zahájena výuka výše uvedeného bakalářského programu v Praze též 

v anglickém jazyku.  

Pozitivně lze hodnotit rostoucí počet zahraničních studentů doktorského studia oboru 

Podniková ekonomika a management ze zahraničí, především pak z Německa, Švýcarska i 

účast doktorandů oboru Ekonomie z Francie, Ruska a Kazachstánu na řešení jejích výzkumných 

projektů. Zintenzivňuje a zkvalitňuje se i zapojení učitelů do výuky na zahraničních školách. 

Významné je působení v rámci CEMS MIM Entrepreneurial Finance Interfaculty Group na 

blokovém semináři na Univesity of Bocconi, Italie, dále pak výuka na Pontificia Universidad 

Javeriana v Kolumbii, Southern Institute of Technology na Novém Zélandě, University of 
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Regensburg v Německu, University of Zagreb, Chorvatsko, Hofstra University, Hempstead 

(NY/USA) atd.  

5.3  Další směry internacionalizace 

Stejně jako předcházejících letech fakulta zabezpečovala i v r. 2013 desetidenní odborný 

program pro studenty MBA, doktorského studia a akademické pracovníky Národního 

výzkumného a polytechnického Institutu v Permu (PNIPU). 

Pracovníci fakulty pokračovali v dlouholeté mezinárodní vědecké spolupráci s vybranými 

zahraničními universitami a vědeckými pracovišti, současně byli učitelé fakulty zapojeni do 

celé řady významných mezinárodních sdružení a asociací. Tato členství přináší možnost 

účastnit se mezinárodních výzkumných projektů, prezentovat výsledky na mezinárodních 

konferencích. (podrobněji viz kapitoly jednotlivých kateder).    

 

 

6.  Spolupráce s praxí  

Fakulta tradičně udržuje četné kontakty s praxí, které mají různé formy a podoby.  

Na jedné straně fakulta, resp. její pracoviště využívají četné odborníky z praxe k předávání 

nejnovějších zkušeností při výuce, jak ve standardních studijních programech, tak 

v programech MBA, Honors Academia či odborných aktivitách realizovaných instituty fakulty. 

Na druhé straně fakulta, resp. její pracoviště organizují různé aktivity konference, workshopy, 

vzdělávací programy, konzultace apod. pro praxi a to jak podnikatelské subjekty, tak různé 

instituce.  

Za zmínku v tomto směru stojí připomenutí mezinárodní konference určené zejména pro 

podporu exportu: „Moskva – město nových investičních a podnikatelských příležitostí,“ na 

které představili možnosti pro naše investory a exportéry zástupci Vlády Moskvy. 

Zástupci fakulty byli též osloveni jako konzultanti v rámci projektu Inovační wouchery, 

projektu podpory inovací Magistrátu hl. m. Prahy, určenému pražským podnikatelům.  

Další přehled aktivit spolupráce s praxí je uveden v následující kapitole pojednávající o činosti 

fakultních institutů a kateder.  
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7. Informatizace na fakultě 

V roce 2013 byla informatizace na fakultě v kompetenci Střediska informatiky a tajemnice pro 

informatizaci fakulty. Náplní střediska informatiky jsou tyto činnosti: 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. 

V průběhu r. 2013 se prakticky všech pracovníků školy dotkly změny iniciované z úrovně 

školy: 

 změna operačního systému na koncových stanicích (přechod z Windows XP na 

Windows 7, resp. 8), 

 změna síťového prostředí Novell eDirectory na síťové prostředí Microsoft  Active 

Directory (AD), 

 proces virtualizace.  

I přes úspěšnou virtualizaci počítačové učebny a počítačů na zasedacích místnostech se fakulta 

rozhodla ve virtualizaci zaměstnaneckých stanic nepokračovat, neboť by při stávajícím image 

došlo ke snížení uživatelského komfortu.  

Prioritou školy, a tím i fakulty byl plynulý přechod na novou verzi operačního systému 

Windows 7. Tento přechod byl spojen s problémy hardwarové neslučitelnosti, což vedlo k nutné 

dílčí hardwarové obnově na fakultě, za r. 2013 bylo nainstalováno na třicet nových počítačů.  

Certifikační středisko pro certifikace MOS a Adobe v součinnosti s katedrou managementu 

pokračovalo ve své činnosti. 
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8.  Instituty na fakultě  

V průběhu r. 2013 došlo na fakultě k reorganizaci institutů a center. Na jedné straně byly 

zrušeny Centrum aplikovaného manažerského a ekonomického výzkumu (CAMER), Centrum 

technické normalizace (CTN), Institut pro rozvoj podnikání (IDE), Institut Technologie a 

inovačního managementu (TIM). Na druhé straně koncem roku byl nově zřízen Institut 

managementu a ekonomiky kultury (IMEK), který rozšířil sestavu stávajících institutů fakulty, 

tj. Mezinárodní školy podnikání a managementu (ISBM) a Marketingového institutu.   

 

8.1 Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM) 

V r. 2013 ISBM doplnila, rozšířila a aktualizovala studijní a vzdělávací programy. Cílem je co 

nejlepší výchozí pozice absolventů na pracovním trhu a současně nabídka (zejména 

v podnikové sféře) možnosti využití odborného a vědeckého potenciálu odborné a pedagogické 

práce fakulty, resp. celé školy. Činí tak pomocí několika programů: 

 

Mezinárodní program MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION – reakreditován 

FIBAA na dalších 5 let (2014-2018) ve výši 90 ECTS. 
 
Tabulka 7.1: Přehled o studentech v programu MBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedle organizace studijního programu MBA ISBM nabízí řadu krátkodobých vzdělávacích 

programů zpravidla s obsahovým zaměřením dle požadavků zadavatelů.  

 
Tabulka č. 7.2:  Vzdělávací programy pro podniky a instituce realizované v r. 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok  Přihlášeno Přijato Nedokončilo Ukončilo Národnost 

2009 20 10 4 dokončují 6 CZ 

2010      

2011 30 8 8 dokončují 2  CZ, SK, RU 

2012 15 4 4 studují  CZ, RU 

2013 12 8 8 studují  CZ 

CELKEM 77 30 24 6  

SUBJEKT  POSLUCHAČI     DNY 

MBA/ISBM 12 30 

BD Advisory (vlastní) 10 35 

ČSSZ/ISBM 15 8 

KONTO Bariéry/ISBM 15 11 

METROSTAV/ISBM 25 12 

MBA/KUSTOD 17 25 

CELKEM 94 121 
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V posledních letech a v r. 2013 tento trend pokračoval, se daří ISBM rozvíjet mezinárodní 

spolupráci a vzdělávací projekty.  

 
Tabulka č. 7.3:  Evropské a tuzemské vzdělávací projekty 
 

SUBJEKT HR FPH POSLUCHAČI  

  UNIVERZITA Bremen 2011-13 5 36 

  UNIVERZITA LUT Finsko 2013-14 4 8 

  Přípr. AKCELERACE s  EDOLO, s.r.o. 3  

  Příprava OPVK Mgmt kvality  2013-14 4 15 

Příprava UNI Lubljana pro 2013-14      1 8+40 zahr. 

Podán další zahr. projekt (ZHAW 2014)   

CELKEM 17 67+40 zahr. 

 

8.2.  Marketingový institut (MKTI) 

V r. 2013 MKTI zaměřil svou činnosti do čtyř klíčových oblastí:  

- konference a worshopy 

- vzdělávací programy 

- konzultace a výzkum 

- pravidelná setkání 

Z níže uvedeného přehledu uskutečněných konferencí je zřejmé, že tématický záběr činnosti 

institu je pestrý: 

- Krach loajality v retailu - půjde to ještě spravit? 

- Marketing Experience 

- Data PRO Byznys 

V rámci bylo v roce 2013 realizováno rozsáhlé školení pro Komerční banku. Na školení 

s názvem „Marketing Growth“ participovali dva členové katedry marketingu a pět externích 

spolupracovníků katedry. Školení bylo zacíleno na vybrané vyšší marketingové manažery 

banky a bylo zaměřeno na následující okruhy – marketingovou strategii, marketingový výzkum, 

CRM a segmentaci.  

Kromě školení pro praxi realizoval Marketingový institut také svůj první výzkumný projekt. 

Jedná se o tzv. Celebrity Monitor, tedy o výzkum znalosti a popularity osobností českého 

kulturního, společenského a sportovního života. Výzkum kombinoval osobní a elektronické 

dotazování na vzorku 514 respondentů. Sběr dat proběhl v období října a listopadu 2013. Výběr 

respondentů byl reprezentativní kvótní (na české populaci 15+). Výzkum bude každoročně 

opakován. 

I pravidelná setkání zájemců o marketing měla v r. 2013 zajímavá témata: Marketingové 

třešničky, Nemusí to být kreativní, jen když se to prodává. Jsou a budou tu marketingoví 

analfabeti? Jakou cenu má cena? 
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Část B – Zprávy o činnosti kateder  

 

Pedagogika 

Katedra pokračovala v rozvoji výuky na základě nově akreditovaného studijního oboru Arts 

management na bakalářském a magisterském stupni. V roce 2013 byl do výuky bakalářského 

studijního oboru zaveden nový předmět 3AM181 Kulturní politika, národní, regionální a místní 

kultura. V rámci magisterského studia byly v roce 2013 na základě nového akreditačního 

materiálu koncipovány a do výuky postupně zavedeny následující předměty: 3AM499 Trh 

umění, ekonomika a management muzeí a galerií, 3AM591 Management hudby a hudebních 

těles a 3AM592 Management divadla a tance. Dílčí inovace se dotkly předmětů 3AM297 

Kulturní kapitál v socioekonomickém rozvoji a 3AM399 Animace kulturního dědictví. 

Inovován byl oborově-volitelný předmět 3AM295 Mediální kontexty kultury. 

Věda a výzkum 

Po úspěšné oponentuře pokračovalo v roce 2013 řešení pětiletého stěžejního projektu 

Ministerstva kultury ČR (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 fakulty, další pracoviště na Fakultě informatiky a 

statistiky a Financí a účetnictví VŠE a kooperující instituce mimo VŠE. V roce 2013 proběhla 

plánovaná terénní šetření v městech a regionech Kladruby, Broumov a Stříbro. Přípravná fáze 

obsáhla identifikaci klíčových aktérů kulturního života jednotlivých měst a regionů, vlastní 

výzkum byl zaměřen na faktory účinného zapojení kulturních aktivit do prostorové ekonomiky. 

Pokračovaly práce na přípravě první certifikované metodiky jako podstatného výstupu grantu 

ve spolupráci s organizací NIPOS. 

V roce 2013 katedra řídila společný výzkumný projekt VŠE a AMU Knowtilus vypsaný v rámci 

centrálního rozvojového programu MŠMT. V daném roce byl projekt zaměřen na uplatnění 

poznatků vědy a techniky do oblasti scénických umění a na animaci industriálních prostorů 

v Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích a Praze. Součástí přípravy projektů studentských dílčích 

týmů byly poznávací cesty do vybraných lokalit v ČR a za příklady vhodného propojení vědy 

a umění v Německu, Itálii a Rakousku. Výstupy: dvě publikace (AMU, VŠE – metodiky 

několika předmětů), dokumentární film o průběhu a výsledcích (součást výukových materiálů) 

a průřez projektu na DVD. 

V roce 2013 dále pokračovala spoluúčast katedry na řešení dvouletého projektu IGA 

Management inovací v rámci Podnikohospodářské fakulty.  

 Zahraniční vztahy 

Členové katedry se zúčastnili diskuzních seminářů a kulturních akcí v rámci spolupráce 

s německým kulturním centrem (Goethe-Institut), pokračovala spolupráce s Francouzským 

institutem v Praze, dále pokračovala spolupráce s organizací The British National Trust 

v oblasti financování a společenského využití památkového fondu. Pedagogové katedry se dále 

zúčastnili řady konferencí, workshopů a stáží v zahraničí, výběrově: Art as Cultural Diplomacy. 

Londýn 21. – 26. srpna 2013 (Mgr. Markéta Dianová, MBA.), Media Art Histories 2013: 

Renew. Riga 8. – 11. 10., 2013 (Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.), U.S. Institute on U.S. Culture and 

Society – Stipendium vlády Spojených států amerických, New York, Washington D.C., New 

Katedra  Arts managementu 
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Mexico, New England, jaro 2013 a European Culture Forum 2013, Brusel, 4. – 6. října, 2013 

(Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.), Tourismus Management Studies / International Conference. 

Algarve 3. – 15. 11. a Cultural values and tourism development in rural areas 17. – 18. 10., 

Heraklion (Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. a PhDr. Irena Tyslová). 

Vztahy s praxí 

Studenti bakalářského i magisterského studia se v rámci projektu NAKI podíleli na třech 

terénních šetřeních ve vybraných českých městech, a mohli si tak vyzkoušet praxi rozsáhlejšího 

kvantitativního výzkumu (viz tabulka).  
 
Tabulka: Přehled terénních šetření v roce 2013 
 

Město Období Počet studentů Počet dotazníků 

Kutná Hora 25. – 27. 4. 2013 40 550 

Stříbro + Kladruby 26. – 28. 9. 2013 18 268 

Broumov 10. – 12. 10. 2013 16 238 

V roce 2013 byly v rámci spolupráce s praxí v oblasti správy památkových objektů, 

managementu muzeí, výstavních síní a podnikatelskými subjekty v kulturních odvětvích 

realizovány praktické exkurze spojené se zadáváním studentských odborných prací zaměřených 

na případové studie v jednotlivých segmentech ekonomiky kultury: sklárny a Muzeum skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou, zámky Liteň, Hořovice, Častolovice, Rychnov nad Kněžnou, 

Křimice, Svojšín, Dub u Prachatic a Bohumilice, památka UNESCO Lednicko-valtický areál a 

zámek Lednice, skanzen Veselý Kopec a Hlinsko, románský kostel v obci Svojšín, pivovary 

Vimperk a Chyše, devastovaný kulturní objekt Lázně Kyselka. Již třetím rokem docházejí na 

stáž na Ministerstvo kultury dvě studentky Arts Managementu. Pracují na odboru regionální a 

národnostní kultury, kde se podílejí zejména na organizaci výběrových dotačních řízení, 

zpracování agendy pro archivaci, ale je jim také umožněno studium pracovních materiálů 

k dalšímu využití pro sepsání diplomové práce. Mají tak možnost se seznámit s kompetencemi 

a běžným fungováním orgánu státní správy. Jedna studentka pracuje rovněž pro státní 

příspěvkovou organizaci MK NIPOS Praha, kde byla zapojena do projektu NAKI a podílela se 

na dotazníkových šetřeních o místní kultuře ve městě Třebíč.  

Studentská odborná činnost se dále zaměřila na praktický projekt Animace studia a galerie 

Černá labuť – v rámci rozvoje česko-německých podnikatelských vztahů v kultuře. Odborné 

exkurze a diskuze ve studiích České televize Praha vyústily ve tvorbu semestrálních prací 

zaměřených na praktické problémy managementu produkce a režie filmových a televizních 

pořadů. 

Katedra Arts managementu v roce 2013 na základě memoranda o spolupráci s Národním 

památkovým ústavem rozvinula praktickou spolupráci na přípravě projektu Info-centrum – 

Brána památek v Praze na Perštýně. Do projektu jsou zapojeni doktorandi a studenti vyšších 

ročníků oboru, byly zpracovány analytické podklady a stanoveny základní organizační principy 

managementu centra pro jeho otevření v dubnu 2014. 

Personální zabezpečení 

Personální politika katedry byla rozvíjena s ohledem na odborný profil oboru. Pro posílení 

sektoru managementu výtvarného umění byla vzhledem k nové akreditaci nově přijata na 

katedru PhDr. Anna Janištinová. Odborná úroveň pracovníků katedry se dále zvyšovala 
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dosažením titulu Ph.D. u Ing. Šárky Tittelbachové, která úspěšně obhájila svou disertační práce 

ve druhé polovině roku 2013 a byla následně přijata na katedru jako odborná asistentka. 

Do doktorského studia na katedře byli nově přijati Mgr. Ing. Martin Rey, Ing. Jan Vořechovský 

a Ing. Marek Prokůpek.  

 

 

Pedagogika 

Katedra pokračovala ve výuce v obdobném rozsahu jako v roce 2012, zabezpečovala výuku na 

všech stupních studia:  

 na bakalářském stupni studia ve formě fakultně povinného předmětu Logistika katedra 

předávala základní přehled o logistice, resp. Supply Chain managementu, jako o 

nezbytné součásti vzdělání/znalostí všech podnikových manažerů a ekonomů;  

 ve formě volitelných předmětů byla nabízena řada prakticky užitečných speciálních 

problematik v kurzech: Doprava, Nákup a zásobování, Fleet management a City 

logistika;  

 na magisterském stupni studia katedra prostřednictvím vedlejší specializace Logistika 

– mezinárodní přeprava a zasílatelství připravovala specialisty pro příslušné manažerské 

funkce v podnicích poskytovatelů logistických služeb, v zasílatelských a dopravních 

podnicích a v průmyslových, obchodních a dalších podnicích. Obsah studia byl 

průběžně porovnáván a koordinován s požadavky Evropské certifikace logistiků 

ECBL/ELA, s profesními standardy a vzdělávacími programy FIATA (Mezinárodní 

asociace zasílatelských svazů) a Academy of IRU (Mezinárodní silniční unie); na 

magisterském stupni výuky byl rovněž v rámci oboru Arts management vyučován jako 

povinný předmět kurz Arts logistics; 

 v doktorském stupni studia byl katedrou nadále vyučován volitelný předmět Logistický 

management.  

Inovace výuky se dotýkají v zásadě většiny předmětů s ohledem na turbulentní vývoj v oboru, 

přičemž k zásadní inovaci vstupů došlo ve výuce předmětu Arts logistics v návaznosti na 

výsledky pokračujícího výzkumu NAKI DF11P01OVV24. 

Výuka v cizích jazycích na magisterském stupni výuky byla rozšířena o jeden předmět, 

v současné době jsou vyučovány kurzy: 

- International Logistics,  

- Maritime and Multimodal Transportation,  

- Global Supply Chain Management a Purchasing (vše je vyučováno v anglickém jazyce).  

Na KLOG bylo vedeno a obhájeno 24 bakalářských a 54 diplomových prací, katedra vede tři 

doktorandy v externí formě studia a jednoho doktoranda v presenční formě.  

Věda a výzkum 

Akademičtí pracovníci katedry spolu s doktorandy katedry byli zapojeni do řešení výzkumných 

projektů:  

Katedra logistiky 
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- Projekt NAKI MK DF11P01OVV024: Efektivní metodiky podpory malých a středních 

subjektů sektoru kultury prostředí národní a evropské ekonomiky, spoluřešitel z KLOG: 

prof. Petr Pernica,  

- Projekt interní grantové agentury IP300040: Role zákazníků v českých firmách, 

spoluřešitelé z KLOG: Ing. Petr Kolář, Ing. Petr Jirsák 

- Projekt interní grantové agentury IP300040: Zdroje a perspektivy rozvoje evropských 

ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace, spoluřešitel z KLOG: 

Ing. Bedřich Rathouský 

- Projekt interní grantové agentury IP300040: Rozhodující aspekty vývoje 

konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském 

systému, spoluřešitel z KLOG: Ing. Marek Vinš  

- Mezifakultní projekt: MF/13/2012: Firemní strategie na globalizovaných trzích, 

spoluřešitel z KLOG: Ing. Petr Kolář  

Členové katedry podávali žádost o postdoktorský projekt na GA ČR: Potvrzení změny 

paradigmatu produktivity z hromadného principu výroby a logistiky na štíhlý princip v 2. 

dekádě 21. století 

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.  

Katedra se podílela na spolupráci s asociací ČESMAD BOHEMIA v oblasti přípravy 

Přepravních podmínek. 

Akademičtí pracovníci se též účastnili řady tuzemských odborných konferencí.  

Publikační činnost katedry byla v r. 2013 realizována v následující podobě: 1 knižní 

monografie, 13 článků v recenzovaných časopisech, 8 článků v nerecenzovaných časopisech a 

1 příspěvek ve sborníku na konferenci s mezinárodní účastí. Za nejvýznamnější monografii 

katedry vydanou v r. 2013 lze považovat: NOVÁK, R. a kol. Mezinárodní kamionová doprava 

a zasílatelství. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. 

 

Zahraniční vztahy 

Ing. Petr Kolář – 1.10.- 30.11.2013, Hofstra University, Hempstead (NY/USA) – zahraniční 

stáž realizovaná za spolupráce s profesorem J.-P.Rodrigue z místní univerzity s cílem 

publikačního výstupu na IAME 2014 – http://iame2014.org, která by měla být zařazena do 

Thomson Reuters Conference Citation Index. Náplň pobytu: vstupy do výuky Dr.J-P. Rodrigue 

a Dr.Kari Jensen v rámci předmětu bakalářského stupně Human Geography téma Transport 

Geography a v rámci předmětu iGlobalization téma Automotive Industry and Supply Chain 

Perspective in Europe. Rovněž účast na seminářícgh organizovaných ze strany University 

Transport Research Center v New Yorku (http://www.utrc2.org). Recenzent konference IAME 

2014. 

Ing. Marek Vinš – podpis smlouvy o bilaterální výměně učitelů mezi KLOG a Univerzitou 

v Mariboru, členství v CEMS Logistics Faculty Group, prof. Petr Pernica – oponentní posudek 

k habilitační práci pro Technickou univerzitu v Košiciach, Fakultu baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Ústav logistiky priemyslu a dopravy. 

Katedra udržuje kontakty a spolupráci s Timem Coltmanem (Professor of Management, 

CoDirector, Institute for Innovation in Business and Social Research, University of 

http://iame2014.org/
http://www.utrc2.org/
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Wollongong)  a Peterem Roebuckem (Head of School, School of Accounting, Australian 

School of Business, The University of New South Wales)  

 

Vztahy s praxí 

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.  

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 Perner´s Contacts a Logistics News, jehož významné články vycházejí v česko-

anglické mutaci.  

Pokračovala odborná spolupráce s řadou firem a organizaci: HOPI, ČESMAD Bohemia, TNT 

Express Worldwide CR, Vasco Shipping, Menzies Aviation, Geis Group, DB Schenker, 

SpeedHAN, KAMEX, dále DHL Supply Chain, Hafen Hamburg, Nagel, Jungheinrich, Škoda 

Auto, Radium, Řízení letového provozu ČR a dalšími. Součástí spolupráce s některými z výše 

uvedených firem je účast studentů na firemních projektech, nejčastěji prostřednictvím DP. 

 

Personální zabezpečení 

Koncem roku 2013 měla katedra v interním stavu: jednoho profesora, dva docenty, pět 

akademických pracovníků s Ph.D. a jednoho interního doktoranda. U prof. Pernici trvá i dílčí 

úvazek ve výzkumu na katedře Arts Managementu. 

 

Jiné aktivity 

Ing. Petr Kolář – účastník rozvojového projektu MŠMT č.C73 „Podpora doktorandů a 

postdoktorandů na VŠE a ČZU v Praze 2012-2014. 

Pro značný praktický přínos, význam a ohlas byly v obou semestrech roku 2013 realizovány 

mezi pracovníky z praxe a studenty velmi oceňované odborné exkurze spojené s odbornými 

přednáškami. Odborné exkurze byly zařazeny v návaznosti na výuku klíčových předmětů 

vedlejší specializace, a to s organizačním partnerstvím Klubu mladých logistiků (působí 

z iniciativy studentů katedry logistiky na VŠE v Praze).  

Během obou semestrů roku 2013 proběhly odborné exkurze na tato odborná pracoviště (spolu 

s přednáškami a prezentací odborníků uvedených firem): TNT Express Worldwide CR, Air 

Cargo Terminal Menzies Aviation, Škoda Auto, Budějovický Budvar, n.p., terminál 

kombinované dopravy ČD DUSS Lovosice, Skanska a.s., Metrostav a.s., Řízení letového 

provozu ČR. 

Ing. Bedřich Rathouský – účast v projektu QUEST: workshopy ve Švédsku a v Maďarsku 

(slavnostní předání certifikátů). 
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Katedra mikroekonomie poskytovala v roce 2013 znalosti a dovednosti z řady oblastí 

ekonomické teorie jak studentům Fakulty podnikohospodářské, tak i posluchačům ostatních 

fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Činnost katedry zahrnovala pedagogické i vědecko-

výzkumné aktivity. 

Pedagogika 

V rámci bakalářského studijního programu E oboru „Podniková ekonomika a management“ 

katedra mikroekonomie zajišťovala v kalendářním roce 2013 výuku předmětů Mikroekonomie 

I a Makroekonomie I. Pro stejný studijní program v navazujícím magisterském studiu katedra 

zabezpečovala výuku předmětů 3MI403 Mikroekonomie 2 a 3MI404 Makroekonomie 2. 

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 bakalářské studijní programy, středně pokročilého kursu 

Ekonomie 2 pro navazující magisterské studijní programy. Katedra dále nabízela řadu 

volitelných předmětů. 

V rámci doktorského stupně studia učitelé KMIE vyučují celoškolsky povinný předmět 

Ekonomie (pokročilý kurs). V rámci oboru „Ekonomie“ je oborově povinný předmět 

Dynamické modely v ekonomii a v rámci oborů „Ekonomie“ i „Podniková ekonomika a 

management“ jsou nabízeny volitelné předměty Teorie firmy a Komparace sociálně-

ekonomických teorií ve světle globalizace. 

Základní informace o struktuře předmětů vyučovaných na KMIE lze nalézt ve veřejném 

katalogu předmětů na VŠE, který je přístupný na Internetu na adrese http://isis.vse.cz. Na 

uvedené adrese se nachází stránka každého předmětu. 

V akademickém roce 2013/2014 katedra mikroekonomie zajišťovala po pedagogické i 

organizační stránce vedlejší specializaci Analytik finančního sektoru. Na vedlejší specializaci 

se podílí jako partner Česká spořitelna a.s. Konkrétními formami partnerství České spořitelny 

jsou přednášky odborníků České spořitelny v rámci předmětů, z nichž se skládá vedlejší 

specializace. 

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

fakultního studijního programu MBA Fakulty podnikohospodářské. 

KMIE připravovala též testy pro přijímací zkoušku z Ekonomie v navazujícím magisterském 

studiu s použitím systému ISIS. 

Věda a výzkum 

KMIE zabezpečuje svými předměty výuku doktorského studijního oboru „Ekonomie“, který 

v současné době studuje 9 studentů. 

V září 2013 úspěšně proběhl již sedmý ročník vědecké konference International Days of 

Statistics and Economics. 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 - Podnikohospodárska Fakulta v Košicích 

(Slovensko). Sborníky z předcházejících dvou ročníků byly zahrnuty do prestižní světové 

databáze Conference Proceedings Citation Index, která je součástí Web of Science. V rámci 

Katedra mikroekonomie 

http://isis.vse.cz/
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konference bylo publikováno 162 příspěvků, jejichž autoři pocházeli z České republiky, 

Slovenska, Francie, Rumunska, Litvy, Polska, Ruské federace, Albánie, Turecka, Vietnamu a 

Spojeného království. Během konference vystoupily i doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., zastupující 

generální ředitelka Eurostatu a členka bankovní rady České národní banky Ing. Eva 

Zamrazilová, CSc. 

Pracovníci katedry řešili v roce 2013 řadu projektů, které byly finančně podpořeny několika 

grantovými agenturami. 

Odpovědným řešitelem projektu Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách 

střední a východní Evropy, který je zpracováván s podporou Grantové agentury ČR, je doc. Ing. 

Vít Pošta, Ph.D. Tříletý projekt byl zahájen v roce 2013. 

Odpovědným řešitelem projektu Česká národohospodářská škola Bráfova, který je 

zpracováván s podporou Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, je doc. PhDr. 

Jaroslav Krameš, CSc. Projekt byl zahájen v roce 2012 a bude ukončen veřejnou obhajobou 

v dubnu roku 2014. 

Odpovědným řešitelem projektu Minimální mzda v České republice a její srovnání v rámci 

členských států Evropské unie, který byl zpracován s podporou Nadace Nadání Josefa, Marie a 

Zdeňky Hlávkových, byl doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Projekt byl úspěšně obhájen v dubnu 

2013. 

Odpovědným řešitelem víceletého mezifakultního projektu IGA FPH evidenční číslo IG307042 

Flexibilita trhu práce České republiky byl doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. z KMIE. Jde 

o projekt řešený v letech 2012 a 2013. 

Dále byl v roce 2013 řešen projekt IGA FPH evidenční číslo F3/13/2013 Signalizační chování 

na trhu práce. Odpovědným řešitelem projektu byl Ing. Mgr. Vítězslav Bican. 

Na Fakultě podnikohospodářské byl v roce 2013 řešen projekt evidenční číslo IP307052 Zdroje 

a perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé 

globalizace (odpovědný řešitel prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.). Jde o projekt na období let 

2012 – 2014. Projektu se v roce 2013 účastnilo 11 pracovníků a doktorandů katedry 

mikroekonomie. 

Výzkumná činnost katedry se promítla do 76 odborných publikací, statí a příspěvků, které 

pracovníci katedry zpracovali během roku 2013. Sem patří – mimo jiné – 4 příspěvky do 

impaktovaných časopisů, 2 knižní monografie, 2 příspěvky do knižní monografie, 18 příspěvků 

do recenzovaných časopisů či 31 příspěvků do sborníků z konferencí s mezinárodní účastí. 

Podrobný popis jednotlivých publikací obsahuje Databáze publikační činnosti VŠE, která je 

veřejně dostupná na Internetu na adrese http://eso.vse.cz. 

 

Zahraniční vztahy 

Katedra se podílí na výuce FPH Bachelor of Corporate Finance and Management, vyučovaného 

v angličtině. 

Pracovníci KMIE (doc. Ing. Hořejší, doc. Ing. Pavelka) se podíleli na výuce předmětu  

Intermediate Microeconomics, magisterského programu International Management 

v anglickém jazyce. Na doktorském stupni studia probíhaly konzultace k předmětu Ekonomie - 

pokročilý kurs a Teorie firmy (prof. Ing. Soukup, doc. Ing. Macáková). 

http://eso.vse.cz/
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Dále pracovníci KMIE zabezpečovali v roce 2013 výuku předmětů v ruském jazyce. V rámci 

mezinárodního studijního programu FPH VŠE „Ekonomika predprijatija i menedžment“. 

Výuka probíhala pro dvě skupiny studentů – jedna skupina studovala uvedené předměty 

v Rusku, druhá v České republice.   

Výsledky svých výzkumných projektů prezentovali členové katedry zejména na mezinárodních 

konferencích, jak již bylo zmíněno v části věnované vědě a výzkumu. 

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

a Kazachstánu na řešení výzkumných projektů. 

V oblasti informatizace je pro katedru významné využití Internetu. Přístup jak na českou, tak 

na anglickou mutaci webové stránky katedry mikroekonomie je na adrese http://mie.vse.cz. 

Přístup je též zajištěn přes vstupní stránku Fakulty podnikohospodářské. Zájemci naleznou na 

stránkách KMIE – mimo jiné – operativní informace o organizaci jednotlivých předmětů 

zabezpečovaných katedrou, údaje o vědeckých projektech řešených pracovníky katedry, 

o publikační činnosti pracovníků katedry či bohatý přehled odkazů na stránky jiných kateder a 

dalších institucí, které lze využít pro potřeby pedagogiky i výzkumu v oblasti ekonomické 

teorie. 

Personální zabezpečení 

Na katedře mikroekonomie pracoval k 31. 12. 2013 na plný pracovní úvazek 1 profesor, 5 

docentů a 7 odborných asistentů. Na částečný úvazek na katedře působí 2 profesoři, 3 docenti 

a dva odborní asistenti. Pracovníci katedry jsou školiteli 1 doktoranda oboru Podniková 

ekonomika a management a 9 doktorandů oboru Ekonomie. Katedra úzce spolupracuje s řadou 

odborníků z praxe v pedagogice i výzkumu. Na výuce se podíleli analytici předních bank 

působících v České republice (České spořitelny či Raiffeisen bank), ale i pracovníci veřejné 

sféry (např. Ministerstva financí ČR, České národní banky a Českého statistického úřadu). 

 

 

Pedagogika 

V roce 2013 katedra zabezpečila všechny plánované pedagogické závazky určené rozvrhem 

studia ve všech formách výuky, tj. prezenční i distanční a na všech stupních studia – 

bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském, a to na všech oborech Fakulty 

podnikohospodářské – Podniková ekonomika a management v českém, ruském i anglickém 

jazyce, Arts Management i International Management.  

Ke konci roku 2013 katedra nabízela výuku 82 předmětů, z toho 19 v angličtině a 2 v ruštině. 

Katedra zabezpečuje mj. výuku 7 povinných předmětů na bakalářském a navazujícím 

magisterském stupni oboru Podniková ekonomika a management, 8 povinných předmětů 

v oboru Arts management (v bakalářském a navazujícím magisterském stupni). V rámci MBA 

participuje výukou 7 předmětů, 5 předmětů nabízí na doktorském studiu.  

Kromě obecného managementu a manažerského rozhodování patří mezi stěžejní témata katedry 

management inovací, projektový management, lean six sigma, operační management a 

management kvality a malé a střední podnikání. Tyto disciplíny katedra nabízí i v rámci 

vedlejších specializací.  

Katedra managementu 
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Zapojení odborníků z praxe se stává standardem v podobě specializovaných přednášek v řadě 

předmětů (např. v tématech jako je obecný management, projektové řízení, corporate 

governance, podnikání malých a středních firem, management inovací, projektové řízení, lean 

six sigma či CSR aj.) či přímo významnější participací na výuce u volitelných předmětů (např. 

v disciplínách jako řízení ekonomických krizí, trh nemovitostí, inovační management, CRM a 

další).  

Stěžejním inovačním počinem bylo otevření předmětů zaměřených na nabídku studentských 

praxí v rámci nově nabízených vedlejších specializací. V souvislosti s tím katedra navázala 

spolupráci s řadou organizací, např. Automotive Lighting, ASSA ABLOY Czech & Slovakia, 

BOS Automotive Products CZ, Devro, Energoprojekt – ÚJV Řež, FRAENKISCHE, HOBRA 

– ŠKOLNÍK, Magna Exteriors & Interiors Bohemia, MOTORPAL, SANDWITCH, SIKO a 

další. 

I v roce 2013 pokračovala katedra v nabídce mimosemestrálně vyučovaných předmětů (celkem 

nabídla 6 mimosemestrálních kurzů v angličtině), jimiž jednak rozšiřuje možnost absolvování 

studijních povinností mimo standardní období semestru, dále sleduje uspokojení zájmu o 

předměty s častým převisem, též vypisuje předměty zabezpečované zahraničními lektory – 

hostujícími profesory – a předními odborníky. Tyto kurzy zahrnovaly oblast mezinárodního 

managementu (Rudolf Mauch), manažerskou komunikaci, projektové řízení a management 

znalostí (Richard Brunet-Thornton) a CRM (Jarmo R. Lehtinen). 

Rozvoj pedagogické oblasti byl v roce 2013 významný, a to především díky pokračování 

realizace několika projektů Operačního programu Praha Adaptabilita, zaměřených na 

internacionalizaci, spolupráce s praxí, six sigma a lean přístupy, management inovací a 

podnikání. V rámci těchto probíhajících projektů došlo k vytvoření řady předmětů, inovaci 

předmětů stávajících, a to nejen po stránce obsahové, ale i po stránce metodologické. Kromě 

již zmiňovaných studentských praxí byl inovativní i výjezdový předmět „Doing business in 

India”, který mj. probíhal na několika destinacích v Indii. 

Mimo standardní výuku proběhly i další zajímavé aktivity pro studenty: panelová diskuze „Jak 

vybudovat úspěšnou firmu”, správa portálu studentpodnikatel.vse.cz, zapojení do Global 

Entrepeneurship Week s tématem Lean Canvas, studentské projekty pro MČ Praha – Kunratice. 

Věda a výzkum 

V roce 2013 byly členy katedry realizovány tyto klíčové projekty:  

- Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE (TAČR, řešitel Ing. 

Potluka). 

- Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře (GAČR, řešitel 

Ing. Potluka). 

- Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní 

a evropské ekonomiky (Projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a 

kulturní identity NAKI – řešitelé za katedru doc. Srpová, Ing. Müllerová, Ing. Svobodová. 

- Výzkumné úkoly Interní grantové soutěže (řešiteli jsou členové či doktorandi katedry): 

Konkurenceschopnost – prof. Veber, Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu 

při akumulaci investičního kapitálu ve firmách vybraných evropských zemí – Ing. Kubíček, 

Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků – Ing. Barton, 

Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod – Ing.Lorenc, Dopad řízení 

vztahů se zákazníky na finanční výkonnost organizací – Ing. Koliš. 

- Counterfactual Impact Evaluation OP LZZ (MPSV, řešitel Ing. Potluka). 
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Katedře se podařilo získat 2 projekty TAČR pro roky 2014 a 2015. 

Ing. Potluka dlouhodobě spolupracuje v rámci projektu RSA Research Network on „The 

Changing dynamics of Leadership and Partnership accross European Regions“ s University of 

Birmingham (prof. Liddle a prof. Diamond) a v rámci RSA Research Network on 

„Effectiveness, added value and future of EU cohesion policy“ s Unversity of Strathclyde a TU 

Delft. Prof. Malý supervizoval zahraniční stáž doktorandky z University of Murcia, Španělsko. 

Doc. Pichanič dlouhodobě spolupracuje s University of East Anglia, Ing. Hrůzová s ESC 

Rennes aj. 

Katedra v roce 2013 uspořádala 1. ročník mezinárodní konference IMACS ve spolupráci 

s National Research Polytechnic University in Perm zaměřené na problematiku managementu 

inovací, dále se podílela na organizaci konference MSED, kterou zabezpečuje katedra 

mikroekonomie a statistiky ve spolupráce s ESC Rennes. Členové katedry byly členy 

vědeckých výborů či garanty sekcí na řadě konferencí, např. IMACS (prof. Veber, Ing. Špaček, 

Ing. Švecová, Ing. Jiřinová), MSED (Ing. Švecová, Ing. Špaček), QUALITY 2013 a EQW 2013 

(Ing. Plášková) aj. Výzkumné a odborné poznatky byly dále prezentovány v podobě publikací, 

článků v odborných časopisech, příspěvcích a vystoupeních na konferencích, seminářích. 

V roce 2013 členové katedry prezentovali celkem 74 publikačních titulů, mj. byly vydány 

1 vědecká monografie, 1 certifikovaná metodika, 3 příspěvky v monografiích, 2 články 

v impaktovaných časopisech, 4 články ve SCOPUS nebo RVVI, 9 článků v recenzovaných 

časopisech a 40 příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí, některé se žádosti 

o sledování v CPCI. Mezi klíčové publikace (monografie a impaktované články) patří: 

- Antušák, E. Krizová připravenost firmy. Wolters Kluwer ČR. 

- Brunet-Thornton, R. - Bureš, V. Interpreting the Czech Knowledge Management 

Experience. Ekonomický Časopis, 2013, roč. 61, č. 5, s. 468–481. ISSN 0013-3035. 

[Impakt faktor 2012: 0.194]  

- Fotr, J., Plevný, M., Švecová, L., Vacík, E. Multi-criteria project portfolio 

optimalization under risk and specific limitations. E+M. Ekonomie a Management, 

2013, roč. 16, č. 4, s. 71–88. ISSN 1212-3609. 

- [Impakt faktor 2012: 0.633] 

- Brunet-Thornton, R. - Bureš, V. When Knowledge Management Collides with National 

Culture: East-European Knowledge Management Experience (or Lack Thereof). Actual 

Problems of Economics [online], 2013, roč. 8, č. 146, s. 224–234. ISSN 1993-6788. 

[Impakt faktor 2011: 0.039]  

Zahraniční vztahy 

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.  

Internacionalizace katedry byla výrazně podpořena projektem OPPA „Otevřeme studentům 

svět aneb s VŠE do světa!“. Dalším realizovaným projektem byl projekt 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 realizovala projekt LLP Leonardo da Vinci – 

Přenos Inovací „Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the 
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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. 

Internacionalizace katedry zasahuje i do pedagogického a vědeckého procesu. Jak již bylo 

zmíněno, v průběhu roku 2013 byla realizována řada mimosemestrálních kurzů s hostujícími 

profesory, nadále se rozvíjí vědecké spolupráce s evropskými i mimoevropskými institucemi a 

univerzitami, členové katedry získávají řadu mezinárodních certifikací a participují v řadě 

mezinárodních organizací. 

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, European Evaluation Society, American 

Evaluation Society, International Development Evaluation Association a Swiss Evaluation 

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). R. Brunet-

Thorthon je členem Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and 

Commerce, International Centres Association a člen Academy of International Business a 

European International Business Academy a členem redakčních rad vědeckých časopisů. 

Vztahy s praxí 

Pracovníci katedry se podíleli na poradenské činnosti pro praxi např. v oblasti strukturálních 

fondů, kde připravovali projekty do různých operačních programů a podíleli se na podpoře 

implementace některých operačních programů a jejich evaluaci, např. OP LZZ pro MPSV ČR. 

Potěšující skutečností je, 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. Špaček, Ing. Švecová).  

Dlouhodobě jsou členové katedry zpracovateli různých stanovisek, posudků či vyjádření pro 

vládní a další instituce. Jsou členy řady hodnotících a expertních komisí na posuzování projektů 

(Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, OPPI, OP LZZ, OPVK, OP ŽP, OPPA, FRVŠ MŠMT 

aj.). 

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. 

Dále členové katedry konzultují pro různé organizace, např. CzechPak Mananufacturing, CGI 

Group aj. Partnery katedry jsou Kaizen Institute, na poli projektového řízení pak Společnost 

pro projektové řízení a PMI. 

Členové sekce Managementu kvality se angažují v České společnosti pro jakost, Ing. Hykš je 

členem představenstva SOK (Sdružení pro oceňování kvality) i hodnotitelem i členem poroty 

Národní ceny ČR za CSR, členem pracovní skupiny ISO COPOLCO aj. Ing. Plášková se 

aktivně podílela na přípravě Národního akčního plánu CSR v ČR, je hodnotitelkou Národní 

ceny za model CAF a CSR, je místopředsedkyní řídící rady Sdružení pro oceňování kvality či 

předsedkyní odborné sekce Rady kvality ČR. Prof. Veber spolupracuje s Czech Top 100. 
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Personální zabezpečení 

V průběhu roku 2013 získali titul Ph.D. 3 členové katedry (Ing. Kešner, Ing. Martínez a Ing. 

Mejdrech). Pracovníci katedry zvyšovali také své odborné kvalifikace, a to absolvováním řady 

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

kurzy a školení (Ing. Jiřinová, Ing. Kačín, Ing. Kula, Ing. Potluka, Mgr. Říčka, Ing. Švecová, 

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

projektového řízení, six sigma, lean přístupů, managementu inovací a další.  

Katedra také nabízela a využívala kurzy „Academic Writing“ a „English“ zabezpečené R. 

Brunetem-Thornthonem. 

Jiné aktivity 

Úspěchy katedry na poli rozvojových projektů zaznamenala katedra i v roce 2013. Pokračovala 

v realizaci projektů OPPA: 

- Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze 

spoluprací s podniky“ ve spolupráci s agenturou CzechTrade. 

- Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa! 

- Inovace výuky managementu: vstříc změnám. 

- Student podnikatel – Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti 

u studentů VŠE v Praze. 

V rámci výše uvedených projektů došlo k inovaci řady s cílem jejich harmonizace 

s mezinárodně uznávanými certifikáty jako např. IPMA, PMI či PRINCE pro projektové řízení, 

Lean Six Sigma, zapojení a členství v mezinárodní síti Microeconomics of Competitiveness 

(MOC) pod vedením profesora Michaela E. Portera z Harvard Business School. 

Dále byl úspěšně realizován projekt FRVŠ MŠMT s názvem Inovace předmětu Manažerská 

informatika – databázové aplikace. 

Katedra je dále partnerem v rámci projektu OPVK „Budování partnerství a posilování 

spolupráce v oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství s důrazem na 

posílení konkurenceschopnosti ČR”, hlavním řešitelem je UTB ve Zlíně. 

 

 

Katedra marketingu rozvíjela svou činnost v roce 2013 několika základními směry. Důraz byl 

kladen zejména na rozvoj vědecko-výzkumné činnosti, posílení kvalifikační struktury týmu 

katedry, rozvoj pedagogické činnosti a v neposlední řadě na prohloubení spolupráce s firemními 

partnery. 

Pedagogika 

Pokračovalo úsilí katedry o zkvalitnění jednotlivých vyučovaných předmětů. Byla publikována 

nová učebnice pro výuku klíčového předmětu Marketing 1, čemuž se musela přizpůsobit i 

koncepce výuky. Výraznou změnou prošel rovněž předmět Product Brand Marketing, který 

představuje stěžejní předmět v rámci vedlejší specializace Marketing. Inovovány byly ale i 

předměty „Marketingový výzkum“, „Osobní branding“ a další. Nové předměty katedra 

marketingu nezavedla. Byl ovšem připraven návrh jednoho nového předmětu, a to „Shopper 

Katedra marketingu 
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Marketing“, který by měl rozšířit portfolio předmětů katedry vyučovaných v cizích jazycích a 

který bude navržen kolegiu děkana ke schválení v roce 2014. 

Věda a výzkum 

Pokračoval výzkumný projekt „Role zákazníků v českých firmách“ („IGA2“), do kterého je 

zapojeno osm členů katedry. V rámci tohoto projektu pokračoval i projekt fakultního 

recenzovaného časopisu „Central European Business Review“. Časopis v tomto roce posílil 

svou prestiž, a to jak mezi českými, tak i zahraničními akademiky. Do časopisu přispívají autoři 

nejen z České republiky, ale také z Rakouska, Německa, Švýcarska, Slovenska, Polska, 

Slovinska a dalších zemí. V roce 2013 se podařilo rozšířit počet databází, ve kterých je časopis 

citován, o databázi ProQuest.   

Čtyři členové katedry se účastnili probíhajícího výzkumného projektu „Efektivní metodiky 

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

ekonomiky“ (DF11P01OVV024).  

Dva členové katedry pak byli zapojeni do mezifakultního vědeckého projektu IGA „Firemní 

strategie na globalizovaných trzích“ (IG211022).  

Pokud jde o publikační činnost, členové katedry v roce 2013 publikovali (nebo se podíleli na 

publikaci) celkem 32 výstupů. Mezi nimi byl jeden článek v časopise s IF, dva příspěvky 

v knižní monografii, 9 příspěvků v recenzovaných odborných časopisech (jeden z nich je 

uváděn v databázi Scopus), jeden příspěvek na konferenci sledované v databázi Scopus, 10 

příspěvků ve sbornících z mezinárodní konference, dvě učebnice, jedny skripta atp. 

Katedra spoluorganizovala v roce 2013 jednu mezinárodní konferenci, a to ve spolupráci 

s katedrou marketingu Obchodní fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Jednalo se již o 

třetí ročník konference s názvem „Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi“. Letos 

se konference konala v Bratislavě. Vystoupili na ní tři členové katedry. 

Mezinárodní vztahy 

Na katedře vyučovali v roce 2013 dva hostující profesoři. Jeden pracovník katedry vyučoval na 

partnerské univerzitě University of Applied Sciences Upper Austria. Dva pracovníci katedry 

byli zapojeni do zahraničních výzkumných projektů.  

Spolupráce s praxí se v roce 2013 dále prohloubila. Katedra uspořádala druhý ročník soutěže 

mladých marketérů „Marketing Talents of the Year“, a to ve spolupráci se svým hlavním 

partnerem, společností Mondelez Czech Republic. Studenti VS Marketing rovněž participovali 

na nové mezinárodní soutěži Nielsen Case Study Competition, organizované výzkumnou 

agenturou AC Nielsen (tým VŠE v této soutěži zvítězil). Posílila se rovněž spolupráce 

s výzkumnou agenturou Millward Brown, která se významně zapojila do vědecko-výzkumné 

činnosti katedry. V oblasti pedagogiky se posílila spolupráce se společnostmi L’Oréal a Procter 

and Gamble. Tři členové katedry se zapojili do výzkumného projektu v rámci tzv. „Inovačních 

voucherů“. 

V personální oblasti nastaly významné změny. Na katedru nastoupil expert na marketingový 

výzkum, Mgr. Radek Tahal, Ph.D. a expert v oblasti produktového marketingu, Ing. Martin 

Machek. Katedru naopak opustila Ing. Monika Ryšavá. Ing. Miroslav Karlíček, PhD. byl 

úspěšně habilitován.  

 

 

http://kmg.vse.cz/wp-content/uploads/2013/08/plakát-Nielsen-Case-Study-Competition-1.pdf
http://kmg.vse.cz/wp-content/uploads/2013/08/plakát-Nielsen-Case-Study-Competition-1.pdf
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Pedagogika 

V roce 2013 katedra personalistiky zabezpečila výuku předmětů: 

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

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

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

kombinované formě studia. 

Vedlejší specializace Personální management byla otevřena pro obě formy studia v LS 

2012/2013 a ZS 2013/2014 s kapacitou 55 studentů na semestr pro prezenční formu a 

neomezenou kapacitou pro distanční formu.  

Vybrané předměty KP 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 či spoluvlastníci multinacionálních společností.  

Katedra personalistiky nabídla českým a zahraničním studentům v LS 2012/2013 celkem 3 

kurzy a v ZS 2013/2014 4 kurzy v cizím jazyku, vyučované externisty z praxe a hostujícími 

profesory, které v souhrnu absolvovalo 200 studentů. 

Přednášky generálních ředitelů poboček multinacionálních společností a spoluvlastníka 

globální poradenské společnosti v předmětu 3PA412 Personální řízení 2 jsou vždy za aktuální 

semestr uvedeny na http://kp.fph.vse.cz/akt_externiste.php.  

Přednášky personalistů, senior manažerů a senior konzultantů v předmětech vedlejší 

specializace 3HR Personální management jsou vždy za aktuální semestr uvedeny 

na http://kp.fph.vse.cz/akt_externiste.php. 

Témata bakalářských a diplomových prací vypsaná podniky pro oblast řízení lidských zdrojů a 

garanti těchto témat za tyto podniky jsou na http://kp.fph.vse.cz/temata-praci.php. 

Přehled organizací spolupracujících s katedrou personalistiky na výuce (v přímé a nepřímé 

formě) je na http://kp.fph.vse.cz/spolupracujici-organizace.php. 

Katedra personalistiky se podílí na aktivitách Euroasijského ekonomického fóra mládeže. Prof. 

Zuzana Dvořáková patří k jeho expertům a podílela se na hodnocení projektů, které byly 

zpracovány a prezentovány na 4. ročníku 2013. 

 

Věda a výzkum 

Ve vědeckovýzkumné činnosti se členové katedry podíleli na řešení těchto projektů: 

-  „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 – 28. 2. 2013. Zpráva o projektu – viz 

Katedra personalistiky 

http://kp.fph.vse.cz/akt_externiste.php
http://kp.fph.vse.cz/akt_externiste.php
http://kp.fph.vse.cz/temata-praci.php
http://kp.fph.vse.cz/spolupracujici-organizace.php
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http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/management/Social-Dialogue-and-Austerity-

EU.aspx 

- Dostál, Petr a kol. Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru 

kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (Projekt programu aplikovaného 

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI). Dvořáková, Zuzana za oblast 

personalistiky. 

- Dvořáková, Zuzana, Abdallová Jana a Stříteský Marek. „Systémové nastavení řízení 

lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7“, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00008. 

Veřejná zakázka financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Období řešení 1.11.2013 – 30.11. 2014. 

- Kislingerová, Eva a kol. Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a 

národních ekonomik v globálním hospodářském systému. Němec, Otakar za oblast 

personálního řízení  

- Soukup, Jindřich a kol. Zdroje a perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počátku 

21. století v kontextu soudobé globalizace (IP307052). Dvořáková, Zuzana ve skupině 

Práce. 

V publikační činnosti členové katedry vč. doktorandů publikovali příspěvky v monografiích, 

články a příspěvky ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí. 

Zahraniční vztahy 

Prof. Dvořáková je zapojena do sítě kateder ekonomiky práce a HRM Ruské federace, jehož 

řídící centrum je Katedra ekonomiky práce a lidských zdrojů na Lomonosově státní univerzitě 

v Moskvě (MGU). 

 

Vztahy s praxí 

Vedle stávajících partnerů byl r. 2013 počátkem dlouhodobé spolupráce s dalšími partnery: 

Grant Thorton Advisory, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. se stala partnerem VS 3HR.  

 

Personální zabezpečení 

Ing. Martinu Šikýřovi Ph.D. ke konci srpna skončila pracovní smlouva. Od počátu září byl na 

katedru přijat Martin John David Quigley, BA, LL.B, LL.M.   

Jiné aktivity 

 Členství v redakčních radách a vědecké radě nakladatelství 

Zuzana Dvorakova - členka 

- Journal of Security and Sustainability Issues. „Journal of security and 

sustainability issues“, ISSN 2029-7017. „Journal of security and sustainability 

issues“ (online). ISSN 2029-7025. http://www.lka.lt/index.php/lt/217084/ 

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

v roce 2012 – 1,881. Blíže viz http://www.tandf.co.uk/journals/TBEM, 

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

Blíže viz http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp, 

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

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

http://www.bozpinfo.cz/josra/, 

- Vědecká rada Nakladatelství C. H. Beck Praha. 

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/management/Social-Dialogue-and-Austerity-EU.aspx
http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/management/Social-Dialogue-and-Austerity-EU.aspx
http://www.lka.lt/index.php/lt/217084/
http://www.tandf.co.uk/journals/TBEM
http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp
http://www.bozpinfo.cz/josra/
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 Hodnotitelská činnost, resp. členství 

Prof. Dvořáková: 

- Členka pracovní skupiny NERV pro KPIs ve veřejné správě  

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

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

- Hodnotitelka CSR aktivit firem v soutěži TOP Odpovědná firma 2013 vyhlašované 

Fórem dárců, platforma Byznys pro společnost. 

 

Pedagogika 

Katedra podnikové ekonomiky trvale zabezpečuje pedagogickou činnost v prezenční, distanční 

i kombinované formě studia. Současně zajišťuje všechny tři základní stupně studia – 

bakalářský, magisterský a doktorský. Od roku 2010 se rovněž podílí na výuce v programu 

MBA, od počátku participovala na výuce programu Honors Academia a je aktivně zapojena do 

výuky v rámci CEMS; od roku 2012 je nově zapojena do programu výuky bakalářského 

programu v ruském jazyce, od ledna 2013 v jazyce anglickém. 

Katedra má akreditovány čtyři vedlejší specializace: Finanční manažer, Ekonomika sportu, 

Poradce – auditor a nově akreditovanou vedlejší specializaci Fundraising, která nahradila 

Ekonomiku nestátních neziskových organizací. Vedlejší specializace jsou koncipovány tak, aby 

dotvářely odborný profil studentů. Trvalý zájem o tyto vedlejší specializace dokládá, že 

poptávka po absolventech i přes finanční krizi je stále na vysoké úrovni. Zvláště je třeba 

upozornit na vedlejší specializaci Poradce – auditor, kde se již stalo tradicí, že tato výuka 

vedlejší specializace je realizována v součinnosti s poradenskou společností Deloitte. V roce 

2013 úspěšně složilo státní zkoušku z vedlejší specializace Finanční manažer celkem 107 

studentů, z vedlejší specializace Ekonomika sportu 44 studentů, z vedlejší specializace Poradce 

– auditor 51 studentů a z vedlejší specializace Ekonomika nestátních neziskových organizací 

11 studentů.  

Na katedře bylo obhájeno 8 doktorských disertačních prací. Nedílnou součástí procesu tvorby 

doktorských prací jsou jejich „malé obhajoby“ na kolokviích za účasti celé katedry, jež 

předcházejí obhajobám těchto prací. Dále na Katedře podnikové ekonomiky bylo obhájeno 192 

diplomových prací a 124 prací bakalářských. V soutěži ESOP se umístila na celoškolské úrovni 

bakalářská práce Petry Franclové nazvaná Finanční analýza společnosti HOLLANDIA Karlovy 

Vary, a.s., vedoucí práce Ing. Pavel Mikan a diplomová práce Moniky Tomiškové na téma 

Přístupy k oceňování kulturních organizací, vedoucí práce byla prof. Ing. Eva Kislingerová, 

CSc.  

V rámci akreditačního a reakreditačního řízení byla inovována a nově koncipována řada 

předmětů. V rámci reakreditačního procesu byla v roce 2013 inovována řada předmětů 

z hlediska obsahu i formy. Byla navýšena nabídka předmětů pro bakalářský i magisterský 

stupeň studia. Jedná se o nově akreditované předměty: 3PE231 Finanční výkaznictví podniku 

– praktikum pro bakaláře (garant doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.), 3PE112 Podniková ekonomika 

pro informatiky a statistiky (garant doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.). Dále byla 

akreditována nová vedlejší specializace V3FN Fundraising (garant Ing. Petr Boukal, Ph.D.), 

která nahradila vedlejší specializaci Ekonomika neziskových organizací. V jejím rámci byly 

Katedra podnikové ekonomiky   
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akreditovány následující předměty: 3PE580 Firemní filantropie, 3PE581 Vícezdrojové 

financování a 3PE 582 Strategické plánování organizací. Dále byl akreditován předmět 3PE 

456 Financování inovací (garant doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.), který je součástí 

vedlejší specializace na Katedře managementu. 

Dále byla provedena změna ve vedlejší specializaci Finanční manažer (VS 3FI), kde předmět 

3PE562 Ekonomická analýza (garant Ing. Jiří Klečka, Ph.D.) se stal volně volitelným 

předmětem a ve struktuře vedlejší specializace byl na základě průzkumu znalostí studentů 

doplněn předmět 3PE436 Účetní informace pro řízení podniku (doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.). 

Posledním nově akreditovaným předmětem byl předmět 3PE676 Family finance during the 

world crisis and the demographic slump (garant doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.) 

 

Věda a výzkum 

Na katedře podnikové ekonomiky je trvale věnována mimořádná pozornost vědecko-výzkumné 

činnosti, řešeny byly a jsou tyto projekty: 

2012 – 2013 

 Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik 

v globálním hospodářském systému (IGA 2) (Hlavní řešitelka: prof. Ing. Eva 

Kislingerová, CSc.) 

Dílčí pracovní skupiny: 
Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. – síťová odvětví 

Ing. Jindřich Špička, Ph.D. – obnovitelné zdroje 

Doc. Ing. RNDr. Hana Scholleová, Ph.D. – efektivita 

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. – podniková aktiva 

o 25. října 2013 proběhla v rámci tohoto projektu mezinárodní vědecká 

konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí 

optikou roku 2013“. Do nakladatelství byla odevzdána publikace Nové trendy 

ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky v globální světové 

ekonomice,  která bude vydána v 1. čtvrtletí 2014 v nakladatelství C. H. Beck. 

 Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, 

možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, 

možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti 

rodin. (Projekt TAČR) (Hlavní řešitelka: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.) 

o V rámci řešení tohoto projektu byly zprovozněny specializované stránky 

Výzkum insolvence. V dubnu 2013 byla rovněž uspořádána dne 18. 4. 2013 

mezinárodní vědecká konference v Kongresovém sále ČNB na téma „Insolvence 

2013 – konec jedné etapy, začátek další?“ 

o Výsledek práce byly rovněž dvě publikace, první z nich KISLINGEROVÁ, Eva 

– RICHTER, Tomáš – SMRČKA, Luboš a kol. insolvenční praxe v České 

republice v období 2008 – 2013. Praha : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-

497-1. a dále KISLINGEROVÁ, Eva Sedm smrtelných hříchů podniku. Praha : 

C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-495-7. 

Prostřednictvím profesorky Kislingerové bylo v Senátu předáno 81 výtisků návrhu 

novely včetně důvodové zprávy a také publikace vědeckého týmu Insolvenční praxe 

v České republice v období 2008 až 2013. To znamená, že každý člen horní komory 

Parlamentu České republiky má k dispozici velmi reprezentativní přehled o výsledcích 

http://kpe.fph.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference/konference_faktory_prosperity
http://kpe.fph.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference/konference_faktory_prosperity
http://vyzkuminsolvence.cz/
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práce týmu. Podobně proběhne i předání příslušných výtisků a návrhů novely zákona 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

2011 – 2013 
 Měření a řízení výkonnosti podniků v globální ekonomice (GAČR) 

(Hlavní řešitel: Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.) 

2011 – 2015 

 Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí 

národní a evropské ekonomiky (Projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje 

národní a kulturní identity NAKI – řešitelé  - Eva Kislingerová, Hana Scholleová, Luboš 

Smrčka, Jaroslav Schönfeld, Patrik Sieber, Martina Sieber, Petr Boukal, Hana Vávrová, 

Eva Römerová, Dagmar Čámská). 

Na katedře také probíhalo v roce 2013 řešení celkem 7 projektů IGA, jejichž řešiteli jsou 

doktorandi KPE pod vedením školitelů. Jednalo se o výzkumná témata, jejichž orientace byla 

motivována především dlouhodobým cílovým vědecko-výzkumným směřováním katedry.  

Na katedře bylo zahájeno řešení projektu Operačního programu – adaptabilita – Prioritní osa 

Modernizace počátečního vzdělávání, v jehož rámci si klademe za cíl implementovat praxe do 

výuky vybraných předmětů a vedlejší specializace Finanční manažer a Fundraising. V rámci 

řešení projektu byly uspořádány dva kulaté stoly, na nich byla projednávána se zástupci praxe 

možnost realizace spolupráce. 

V soutěži o nejlepší publikační aktivitu na Fakultě podnikohospodářské se umístilo 5 publikací 

pracovníků katedry. 

Na katedře byly v roce 2013 uspořádány tři mezinárodní vědecké konference. 

První z nich se konala 18. 4. 2013 v kongresovém sále ČNB v rámci projektu TA ČR Transakční 

náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a 

zlepšení statistiky v insolvenčním řízení na téma „Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek 

další? Této konference se zúčastnilo celkem 126 účastníků, odborníků na insolvenci, a také 

zájemci z podniků a studenti; z celkového počtu účastníků byli 4 zahraniční. 

Druhá mezinárodní vědecká konference se uskutečnila 25. 10. 2013 v rámci projektu IGA2 

„Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním 

hospodářském systému“ na téma Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí. 

Třetí mezinárodní vědecká konference se uskutečnila ve dnech 29. – 30. 11. 2013 „Ekonomika, 

management a marketing sportu 2013″. Tato konference se konala ve spolupráci Katedra 

podnikové ekonomiky s Katedrou rekreologie Fakulty tělesné kultury, Univerzita Palackého 

v Olomouci v rámci projektu Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu 

práce reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0145 a pod záštitou rektora VŠE prof. Ing. Richarda 

Hindlse, CSc., dr. h. c . 

Dále byla uspořádána tisková konference k prezentaci výsledků projektu TA ČR.  

 

Publikační činnost   

V souladu s tradicí katedry byla i v roce 2013 věnována mimořádná pozornost publikační 

činnosti, která je logickým vyvrcholením vědecko-výzkumné práce a předpokladem kvalitní 

pedagogické práce. V porovnání s minulými lety došlo k významnému zkvalitnění publikační 

činnosti, což plyne z níže uvedeného souhrnného přehledu: celkem bylo publikováno 168 titulů 
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za rok 2013; z toho celkem 6 monografií, 1 příspěvek v monografii, 6 příspěvků v časopise 

s impakt faktorem, 21 příspěvků ve SCOPUSu, 55 recenzovaných článků, 5 příspěvky ve 

sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index, 64 článků 

příspěvků ve sborníku z konference s mezinárodní účastí, byly uspořádány tři mezinárodní 

vědecké konference. Podrobný přehled publikační činnosti podle jednotlivých kategorií je 

uveden v příloze. Katedra trvale pečuje i o prezentaci názorů členů katedry v médiích. V roce 

2012 bylo zaznamenáno celkem 12 vystoupení v médiích.  

Specifickou formou publikačních aktivit je vydávání odborného časopisu Ekonomika a 

management, který vycházel již šestý rok a v r. 2013 byla vydána čtyři čísla tohoto vědeckého 

odborného časopisu jak v tištěné, tak v elektronické podobě (ISSN 1802-8470 pro tištěnou 

formu a ISSN 1802-8934 pro online formu).  

Personalistika 

Katedru tvoří dlouhodobě stabilní pedagogický sbor, který v roce 2013 pracoval ve složení (stav 

k 31. 12. 2013): 3 profesoři, 9 docentů, 13 odborných asistentů, 2 asistenti, 3 hostující profesoři 

a 7 externí učitelů a 11 interních doktorandů. Nově je na katedře i jeden odborný pracovník. 

Dne 16. 6.2013 byl úspěšně habilitován Ing. Luboš Smrčka, CSc. v oboru podniková 

ekonomika a management.   

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

Management/CEMS. Zároveň vykonává funkci proděkana pro pedagogiku na Fakultě 

podnikohospodářské. Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., která je členkou katedry, vykonává již 

pátým 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 

akreditovaného v ruském jazyce, který zahájil výuku v roce 2012, Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., 

MBA, je Public Relation ředitelem tohoto programu vyučovaného v ruském jazyce. Ing. Pavel 

Mikan je na Fakultě podnikohospodářské systémovým integrátorem 

 

 

Mezinárodní vztahy 

Ke klíčovým mezinárodním aktivitám katedry patří pravidelná účast na vědeckých 

mezinárodních konferencích. Na katedře působí tři hostující profesoři: 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). 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. Katedra je aktivně zapojena do 

dvouletého magisterského programu kompletně vyučovaného v anglickém jazyce International 

Management/CEMS MIM, a to v několika směrech. Novým prvkem je zajišťování výuky 

v ruském jazyce. 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 2013 zajišťovala výuku deseti předmětů vyučovaných v cizím 

jazyce. 
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Spolupráce s praxí  

Katedra podnikové ekonomiky rozvíjí rozsáhlou spolupráci s praxí. Učitelé katedry jsou 

dlouhodobě zapojeni do úzké spolupráce s Českým institutem interních auditorů, zajišťují 

krátkodobé a dlouhodobé kurzy a podílejí se na výuce čtyřsemestrálního studia interních 

auditorů. Součástí je i spolupráce na organizaci zkoušek spojených se získáváním celosvětově 

uznávaného certifikátu v oblasti interního auditu. Doc. Strouhal je členem Komitétu pro 

vzdělávání a certifikaci účetních v ČR a členem výboru Komory certifikovaných účetních a 

Svazu účetních a prezidentem Komory certifikovaných účetních České republiky. Trvale 

probíhá spolupráce s Institutem oceňování majetku; členové katedry participují na výuce studia 

MBA v rámci ISBM na VŠE a dále na Prague International Business School. Nezanedbatelnou 

součást spolupráce s praxí tvoří i výzkumné projekty pro ministerstva (např. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti), Bankovní institut, TMA asociace, orgány místní 

správy či pro firemní subjekty (např. RWE Transgas, Česká rafinérská, Deloitte, a další). 

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. 

 

V roce 2013 se katedra zaměřila na další rozšíření vědecko-výzkumné práce, mezinárodní 

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

psychologie podnikání. 

Pedagogika 

V pedagogické oblasti byla novým směrem katedry angažovanost ve studijním oboru 

„Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy“ (FFÚ) předmětem „Úvod do 

psychologie pro učitele“. Nově byly vyučovány předměty v ruském jazyce „ Psichologija i 

sociologija upravlenija“ v ruském programu FPH VŠE Praha a výuka rovněž nového předmětu 

„Manažerskaja psichologija i sociologija“ ve společném programu s MGUU. 

 

Věda a výzkum 

Členové katedry jsou zapojeni do řady výzkumných projektů, mezi nimiž za nejdůležitější je 

možné považovat:   

1. Projekt NAKI „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru 

kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“. 

2. Realizace projektu TAČR (Beta) "„Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR 

a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu 

metodou GEM“ 

3. Projekt LEONARDO ve spolupráci s Universitaet Bremen/Německo, „Projektové 

řízení na středních školách“ 

4. Účast na dílčích projektech IGA2/Konkurenceschopnost 

Katedra psychologie a sociologie řízení   
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Prostřednictvím projektů IGA VŠE se na vědecké práci mají možnost účastnit i postgraduální 

studenti. V roce 2013 se jednalo zejména o realizaci projektu „Vysvětlení příčin úspěchu a 

neúspěchu v procesu založení a raného rozvoje nových firem v České republice". 

Výstupy vědecko-výzkumných aktivit byly prezentovány na mezinárodních konferencích: 

- v ČR- One conference 2013 Digital Governance: From Local Data to European Policies, 

The IADIS Multi Conference on Computer Science and Information 

- Systems (MCCSIS 2013), 

- v Turecku - CONTE 2013,  

- v Číně - the 1st Annual International Conference of Emerging Industry 2013,  

- v Bulharsku - Sunny Beach, projekt IGA2.  

Publikační činnost 

V roce 2013 zahrnovala články či odborné statě v recenzovaných i impaktovaných časopisech 

a (spolu)autorství knižních publikaci.  

Za zmínku stojí i práce v edičních radách odborných časopisů (např. časopisu Psychologie pro 

praxi, Central European Business Review).  

Mezinárodní vztahy 

Významnou aktivitou je získání a účast v 7. rámcovém programu EU. 

Projekt CUPESSE, "Sociálně-psychologické souvislosti nezaměstnanosti mladých", 

koordinace mezinárodního projektu: Universitaet Mannheim/Německo 

Řešitelé: Nový Ivan, Lukeš Martin, Pauknerová Daniela, Lorencová Hana, Lorenc Miroslav 

Doba řešení: 48 měsíců (od 1.2.2014) 

Mezinárodní aktivity se projevily nejen aktivní účastí akademických pracovníků KPSŘ na 

konferencích v zahraničí, ale i pravidelnou výukou na zahraničních univerzitách v Německu 

(Regensburg) a Chorvatsku (Zaprešič). Učitelé KPSŘ působili dále jako hostující profesoři v 

Chorvatsku (Záhřeb), Kazachstánu (Almaty) a Indii (Varanasi). Příspěvkem KPSŘ 

k internacionalizaci výuky VŠE byla výuka mimosemestrálních kurzů hostujícími profesory ze 

zahraničí (např. z  Indie, Kanady, Belgie), výuka v rámci CEMS a výuka v rámci letní školy 

"PSYCHOLOGY OF ENTREPRENEURSHIP, TOWARD POLICY RELEVANT 

ENTREPRENEURSHIP RESEARCH FROM A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE"  

Spolupráce s praxí 

Spolupráce s podnikovou sférou měla i v roce 2013 podobu účasti členů katedry na vzdělávání 

či odborných a rozvojových akcích organizací jako je např. NESS Česká republika, Škoda Auto 

a.s., Bosch Diesel s.r.o., T-Systems,s.r.o., Mercedes Benz a.s. a dalších.  

Zajišťovali i výuku v odborných kurzech ISBM pro firmu Metrostav a.s., ČSSZ atd. 

Zapojení do činnosti odborných organizací 

Členové katedry byli aktivními členy řady odborných organizací a asociací, jak domácích, tak 

i zahraničních (např. ČMPS,ČAPPO, AVŠP,WACRA,EARLI,OBTS,CIPD, ČSJ, INPERE), 

v některých případech jsou členy jejich volených orgánů (např.ČAPPO,ČSJ,AVŠP). 

Působí rovněž v RVVI (komise pro společenské a humanitní vědy), redakční radě časopisu 

JEEMS (Německo), grantové agentuře Sparklingscience /Rakousko. 


