
 

)ápis ze zasedáﾐí OHorovýIh rad Fakult┞ podﾐikohospodářské VŠE 
v Praze, které se koﾐalo dﾐe ヱヰ. 03. 2015  

OHorová rada oHoru Ekoﾐoﾏie  

OHorová rada oHoru Podﾐiková ekoﾐoﾏika a management 

 

Přítoﾏﾐi: 

- ┗iz prezeﾐčﾐí listiﾐa ふuložeﾐa ┗ dokuﾏeﾐtačﾐíﾏ středisku fakult┞ぶ, 
- ze zasedáﾐí se oﾏlu┗ili: prof. Helísek, Iﾐg. LoIhﾏaﾐ, prof. No┗ý, doI. Koudelka, prof. Blažek 

- OHě oHoro┗é rad┞ H┞l┞ ┗zhledeﾏ k počtu ﾐadpolo┗ičﾐí ┗ětšiﾐ┞ jejíIh čleﾐů usﾐášeﾐísIhopﾐé 

- Čleﾐo┗é oHdrželi ┗ předstihu podklad┞ a ﾏateriál┞ k zasedáﾐí  
 

Prograﾏ oHorové rad┞ doktorského studia, FPH VŠE, dﾐe ヱヰ. 3. 2015 

 

1) VolHa předsedů oHoro┗ýIh rad (PEM, E) 

2) Informace k projektůﾏ IGA (PEM, E) 

3) PuHlikačﾐí čiﾐﾐost doktoraﾐdů ┗ roce 2014 (PEM, E) 

4) )ﾏěﾐ┞ ┗ doktorskéﾏ studiu ┗ akadeﾏiIkéﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ – podﾏíﾐk┞ ukoﾐčeﾐí, 
kolokvia/ﾏalé oHhajoH┞ (PEM, E) 

5) Informace k předﾏětůﾏ 

a. MG_931 – zrušeﾐí ┗olitelﾐého předﾏětu (PEM, E) 

b. PO_9xx – sIh┗áleﾐí ﾐo┗ého ┗olitelﾐého předﾏětu ふPEM, Eぶ 
c. PM_912 - změﾐa garaﾐta po┗iﾐﾐě oHoro┗ého předﾏětu z prof. Vebera na doc. 

Srpovou (PEM) 

d. PSP932 – zﾏěﾐa ┗┞učujíIího ┗ ráﾏIi ┗olitelﾐého předﾏětu ふPEM, Eぶ 
e. IT 910 – zﾏěﾐ┞ požada┗ků pro studeﾐt┞ FPH (PEM, E) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad ヱぶ )ahájeﾐí 

DoI. Iﾐg. Mgr. Martiﾐ Lukeš, Ph.D., jako proděkaﾐ pro ┗ědu, ┗ýzkuﾏ a doktorské studiuﾏ, zahájil 
setkáﾐí čleﾐů oHou oHoro┗ýIh rad, které sezﾐáﾏil s prograﾏeﾏ zasedáﾐí.  

Dﾐe ヱヲ. ヱヱ. ヲヰヱヴ H┞lo ﾐa VědeIké radě Fakult┞ podﾐikohospodářské ふdále jeﾐ FPHぶ sIh┗áleﾐo ﾐo┗é 
složeﾐí oHou oHoro┗ýIh ふdále jeﾐ OR) rad. No┗ýﾏ garaﾐteﾏ pro oHor podﾐiko┗á ekoﾐoﾏika a 
ﾏaﾐageﾏeﾐt H┞l po sIh┗áleﾐí VědeIkou radou Fakult┞ podﾐikohospodářské  
jﾏeﾐo┗áﾐ doI. Iﾐg. Mgr. Martiﾐ Lukeš, Ph.D., který je záro┗eň proděkaﾐeﾏ pro ┗ědu, ┗ýzkuﾏ a 
doktorské studiuﾏ ﾐa FPH.  Garantem pro oHor Ekoﾐoﾏie zůstal prof. Iﾐg. JiﾐdřiIh Soukup, CSI., 
proděkaﾐ pro zahraﾐičﾐí ┗ztah┞ ふFPHぶ a ┗edouIí Katedr┞ ﾏikroekoﾐoﾏie. 

Tabulka 1: Složeﾐí OHorové rady doktorského studia FPH  

Obor Ekonomie 

 Jﾏéno Společﾐost 

Garant oboru: prof. Iﾐg. JiﾐdřiIh Soukup, CSI. 
proděkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské ZV, V┞soké škol┞ 
ekoﾐoﾏiIké ┗ Praze, Katedra mikroekonomie 

Čleﾐové iﾐterﾐí: prof. Iﾐg. JiﾐdřiIh Soukup, CSI. 
proděkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské ZV, V┞soké škol┞ 
ekoﾐoﾏiIké v Praze, Katedra mikroekonomie 

 doI. Iﾐg. Mgr. Martiﾐ Lukeš, PhD. 
proděkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské VV, Katedra 

podﾐikáﾐí, FPH VŠE 

 doI. Iﾐg. Jiří HﾐiliIa, PhD. 
prorektor V┞soké škol┞ ekoﾐoﾏiIké ┗ Praze ZV,  

Katedra strategie, FPH VŠE 

 doI. Iﾐg. Toﾏáš Pa┗elka, CSc. Katedra ﾏikroekoﾐoﾏie, FPH VŠE 

 doI. PhDr. LiHuše MaIáko┗á, CSI. Katedra ﾏikroekoﾐoﾏie, FPH VŠE 

Čleﾐové e┝terﾐí: prof. Iﾐg. Milaﾐ Žák, CSI. VŠEM Praha 

 prof. Iﾐg. Mojﾏír Helísek, CSI. VŠFS Praha 

 prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mendelova univerzita v Brﾐě 

 Ing. Alexander Lochman, Ph.D. Bacchus, a.s. 



 

 

OHor Podﾐiková ekoﾐoﾏika a ﾏaﾐageﾏeﾐt 

Garant oboru: doI. Iﾐg. Mgr. Martiﾐ Lukeš, PhD. 
proděkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské VV, Katedra 

podﾐikáﾐí, FPH VŠE 

Čleﾐové iﾐterﾐí: prof. Iﾐg. Haﾐa MaIhko┗á, CSI. rektorka V┞soké škol┞ ekoﾐoﾏiIké ┗ Praze 

 
prof. Iﾐg. I┗aﾐ No┗ý, CSI. děkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské, V┞soké škol┞ 

ekoﾐoﾏiIké ┗ Praze 

 
doI. Iﾐg. Jiří HﾐiliIa, PhD. prorektor V┞soké škol┞ ekoﾐoﾏiIké ┗ Praze ZV,  

Katedra strategie, FPH VŠE 

 
prof. Iﾐg. JiﾐdřiIh Soukup, CSI. proděkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské ZV, V┞soké škol┞ 

ekoﾐoﾏiIké v Praze, Katedra mikroekonomie 

 
doI. Iﾐg. Mgr. Martiﾐ Lukeš, PhD. proděkaﾐ Fakult┞ podﾐikohospodářské VV, Katedra 

podﾐikáﾐí, FPH VŠE 

 doI. Iﾐg. Jitka Srpo┗á, CSI. Katedra podﾐikáﾐí, FPH VŠE 

 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Katedra ﾏarketiﾐgu, FPH VŠE 

Čleﾐové e┝terﾐí: prof. Iﾐg. Ladisla┗ Blažek, CSI. Masarykova univerzita Brno 

 Mgr. )deﾐěk Čáp, Ph.D. Equity Solutions, s.r.o. Praha 

 doI. Iﾐg. Aﾐﾐa Pilko┗á, Ph.D., MBA Uﾐi┗erzita Koﾏeﾐského 

 

 

Vzhledem k ┗ýše u┗edeﾐé skutečﾐosti H┞l ﾐa zasedáﾐí oHou rad z┗oleﾐ ﾐo┗ý předseda a to dle 
Studijﾐího a zkušeHﾐího řádu pro studiuﾏ ┗ doktorskýIh studijﾐíIh prograﾏeIh uskutečňo┗aﾐýIh ﾐa 
V┞soké škole ekoﾐoﾏiIké ┗ Praze1, čláﾐek ヲ, odst. ヲ. DoI. Lukeš předložil ﾐá┗rh, aH┞ předsed┞ koﾏise 
byly jako v předIhozíIh leteIh garaﾐti oHoru. Přítoﾏﾐí s ﾐá┗rheﾏ souhlasili. 

a) předsedou OHoro┗é rad┞ pro obor Ekonomie ふdále jeﾐ Eぶ se stal prof. Iﾐg. JiﾐdřiIh Soukup, CSI.    
b) předsedou OHoro┗é rad┞ pro oHor Podﾐiko┗á ekoﾐoﾏika a ﾏaﾐageﾏeﾐt ふdále jeﾐ PEMぶ se stal  

doc. Iﾐg. Mgr. Martiﾐ Lukeš, PhD. 
VšiIhﾐi přítoﾏﾐí se shodli, že doI. Lukeš, garaﾐt oHoru PEM, ﾐo┗ý předseda oHoro┗é rad┞ PEM Hude 
jako proděkaﾐ pro ┗ědu, ┗ýzkuﾏ a doktorské studiuﾏ ﾏodero┗at ┗šeIhﾐa zasedáﾐí a to ┗e  
spolupráIi s prof. Soukupem, proděkaﾐeﾏ pro zahraﾐičﾐí ┗ztah┞ a garaﾐteﾏ oHoru E a předsedou 
oHoro┗é rad┞ Ekoﾐoﾏie. 

)ávěr: 
Ná┗rh H┞l jedﾐoﾏ┞slﾐě sIh┗áleﾐ. 

                                                           
1 http://www.vse.cz/predpisy/317 



 

Ad 2) IﾐforﾏaIe k projektůﾏ IGA 

Projekt┞ IGA ┗┞Ihází ze speIifiIkého ┗ýzkuﾏu, který je určeﾐ pře┗ážﾐě doktoraﾐdůﾏ. Fiﾐaﾐčﾐí 
prostředk┞ jsou určeﾐ┞ ﾐa stipeﾐdiuﾏ, Iesto┗ﾐí ┗ýloh┞, poﾏůIk┞, kﾐih┞, speIiálﾐí prograﾏ┞ apod. 

Většiﾐa projektů z roku 2014 H┞la splﾐěﾐa, ale pokud se řešitelé za┗ázali k puHlikačﾐí čiﾐﾐosti, která je 
oHtížﾐěji dosažitelﾐá a to ﾏiﾏo jiﾐé z hlediska časo┗ého ふimpaktované čláﾐk┞, recenzované čláﾐky), 

pak ﾏusí zajistit její doplﾐěﾐí. Projekt je ozﾐačeﾐ za splﾐěﾐý s ┗ýhradou. Vzhledem k této skutečﾐosti 
ﾐeﾏohou do doH┞ ukoﾐčeﾐí projektu žádat o ﾐo┗é fiﾐaﾐčﾐí projekt┞ ┗ ráﾏIi IGA. 

FPH od roku 2014 ┗┞t┗ořila další zpřesňujíIí pok┞ﾐ┞ k projektůﾏ IGA, které jsou zde: 
http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2009/12/IGA_2015_FPH_nalezitosti.pdf. 

Můžeﾏe koﾐstato┗at, že projekt┞ ﾏají pro rok ヲヰヱヵ ┗┞šší k┗alitu. O projektu rozhoduje graﾐto┗á 
koﾏise ふヵ čleﾐůぶ. Každý projekt ﾏusí Hýt ┗ložeﾐ do s┞stéﾏu ISIS a ﾐa projekt┞ jsou aﾐoﾐ┞ﾏﾐě 
┗┞praIo┗áﾐ┞ d┗a posudk┞. Projekt┞ pro IGA jsou ﾐosﾐýﾏ pilířeﾏ pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí doktoraﾐdů. 
V projektu jsou ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲ řešitelé.  

Tabulka 2: Zaﾏítﾐuté projekty  

číslo Náze┗ 

50/2015 Výuka a pěsto┗áﾐí ekoﾐoﾏiIké ┗ěd┞ ﾐa ┗┞sokýIh školáIh ┗ Českoslo┗eﾐské repuHliIe Na┗rho┗atel: 
 doI. PhDr. Jaroslav Kraﾏeš, CSI. PraIo┗iště: Katedra ﾏikroekoﾐoﾏie ふFPHぶ 

25/2015 Ak┗izičﾐí akti┗ita fireﾏ ﾐa pozadí ┗ý┗oje ekoﾐoﾏik┞ Na┗rho┗atel: Ing. Iveta Mackenzie PraIo┗iště: 
Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 

82/2015 KoﾏparaIe ﾏarketiﾐgo┗ýIh strategií ┗ koﾐte┝tu ┗ýt┗arﾐého uﾏěﾐí. Navrhovatel: Mgr. Kristina Farris 

PraIo┗iště: Katedra ﾏarketiﾐgu ふFPHぶ 

52/2015 MAART - Moderﾐí přístupy k ﾏarketiﾐgu ┗ýt┗arﾐého uﾏěﾐí. Navrhovatel: Mgr. Kristina Farris 

PraIo┗iště: Katedra ﾏarketiﾐgu ふFPHぶ 

98/2015 Monitoring a ﾏěřeﾐí efekti┗it┞ sponzoringu v oblasti sportu. Navrhovatel: Mgr. Toﾏáš Veselý 
PraIo┗iště: Katedra ﾏarketiﾐgu ふFPHぶ 

http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2009/12/IGA_2015_FPH_nalezitosti.pdf


 

Tabulka 3: Přijaté projekty v roIe ヲヰヱヵ 

Číslo Náze┗ 

55/2015 Rodiﾐﾐé firﾏ┞ ┗ ČR - ┗ýkoﾐﾐost, sprá┗a, ﾐástupﾐiIt┗í Na┗rho┗atel: Iﾐg. et Iﾐg. Oﾐdřej 
Machek, MBA, Ph.D. PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 

26/2015 E┝periﾏeﾐtálﾐí orgaﾐizačﾐí ekoﾐoﾏie: Kariérﾐí růst, sﾐaha a oportunismus                         

Navrhovatel: Ing. Petr Houdek PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 
44/2015 Pořádáﾐí koﾐfereﾐIe: Γth Iﾐterﾐatioﾐal Da┞s of StatistiIs aﾐd EIoﾐoﾏiIs Na┗rho┗atel:       

doI. Iﾐg. Toﾏáš Pavelka, Ph.D. PraIo┗iště: Katedra ﾏikroekoﾐoﾏie ふFPHぶ 
2/2014 Aﾐalýza z┗eřejňo┗áﾐí kóto┗aﾐýIh a ﾐekóto┗aﾐýIh společﾐostí ┗e ┗┞HraﾐýIh zeﾏíIh EU a Číﾐě 

Navrhovatel: doI. Iﾐg. Jiří Strouhal, Ph.D. PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 

71/2015 Vli┗ Miﾐdfulﾐess ﾐa úro┗eň Leadershipu - E┝periﾏeﾐtálﾐí studie                                      
Navrhovatel: Ing. Marek Vich PraIo┗iště: Katedra ps┞Ihologie a soIiologie řízeﾐí ふFPHぶ 

38/2015 Ekoﾐoﾏika ﾏuzeí a ﾏěřeﾐí jejiIh ┗ýkoﾐﾐosti                                                                    
Navrhovatel: Iﾐg. Marek Prokůpek PraIo┗iště: Katedra Arts ﾏaﾐageﾏeﾐtu ふFPHぶ 

80/2014 Vli┗ ﾐepeﾐěžﾐíIh iﾐIeﾐti┗ů ﾐa ﾐaHídku práIe a praIo┗ﾐí produkti┗itu                       
Navrhovatel: Ing. Petr Obergruber PraIo┗iště: Katedra ﾏikroekoﾐoﾏie ふFPHぶ 

22/2015 Faktor┞ rozhodujíIí o ┗olHě přepra┗ﾐíIh a zasilatelskýIh služeH                                         
Navrhovatel: Iﾐg. Eva Šráﾏková PraIo┗iště: Katedra logistik┞ ふFPHぶ 

49/2015 O┗ěřeﾐí poziti┗ﾐího dopadu iﾐo┗aIí ﾐa prosperitu podﾐiku                                                  
Navrhovatel: Ing. Josef Krause, Ph.D.PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 

29/2015 Iﾐsol┗eﾐIe společﾐostí s ┗irtuálﾐíﾏi sídl┞                                                                         
Navrhovatel: Ing. Jaﾐ Plaček PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 

66/2015 Aﾐalýza uplatﾐěﾐí s┞stéﾏu safe harHour při staﾐo┗eﾐí pře┗odﾐíIh Ieﾐ                                
Navrhovatel: Iﾐg. MiIhal Kolář PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 

35/2015 Měřeﾐí a hodﾐoIeﾐí ┗ýkoﾐů logistiIkého s┞stéﾏu za účeleﾏ jeho udržitelﾐého zlepšo┗áﾐí 
Navrhovatel: Iﾐg. Leﾐka Kršňáková PraIo┗iště: Katedra logistik┞ ふFPHぶ 

41/2015 RaIioﾐalita českého spotřeHitele                                                                                     Navrhovatel: 

Ing. Darya Korlyakova PraIo┗iště: Katedra ﾏikroekoﾐoﾏie ふFPHぶ 
95/2015 Posta┗eﾐí roz┗ojo┗ýIh zeﾏí ┗ gloHálﾐí ekoﾐoﾏiIe a ﾏožﾐosti jejiIh dalšího roz┗oje 

Navrhovatel: Iﾐg. GaHriela HruHIová PraIo┗iště: Katedra mikroekonomie (FPH) 

19/2015 Proﾏěﾐ┞ ┗e fiﾐaﾐIo┗áﾐí a marketingu v oHlasti perforﾏiﾐg arts, literatur┞, ┗ýt┗arﾐého uﾏěﾐí 
a filmu Navrhovatel: Mgr. Eva Blažková PraIo┗iště: Katedra Arts ﾏaﾐageﾏeﾐtu ふFPHぶ 

34/2015 Aﾐalýza s┞stéﾏů účetﾐího ┗ýkazﾐiIt┗í a ideﾐtifikaIe ┗li┗u ﾐa fiﾐaﾐčﾐí ukazatele firﾏ┞ 
Navrhovatel: Iﾐg. Kristýﾐa Havlová PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 

celkem přijaté projekt┞ v roIe ヲヰヱヵ 

 

 



 

Tabulka 4: OHhájeﾐé projekty a závěrečﾐé zprávy 

E┗ideﾐčﾐí 
číslo 
projektu 

Náze┗ číslo 
zakázk┞ 

zá┗ěrečﾐé hodﾐoIeﾐí 

F3/91/2014 

Pořádáﾐí koﾐfereﾐIe: Βth Iﾐterﾐatioﾐal Da┞s of StatistiIs aﾐd EIoﾐoﾏiIs 

Navrhovatel: doI. Iﾐg. Toﾏáš Pavelka, Ph.D. 

PraIo┗iště: Katedra ﾏikroekoﾐoﾏie ふFPHぶ 
IG307024 

splﾐěﾐo 

  

F3/2/2014 

Aﾐalýza z┗eřejňo┗áﾐí kóto┗aﾐýIh a ﾐekóto┗aﾐýIh společﾐostí ┗e ┗┞HraﾐýIh 
zeﾏíIh EU a Číﾐě 

Navrhovatel: doI. Iﾐg. Jiří Strouhal, Ph.D. 
PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ (FPH) 

IG309034 

splﾐěﾐo 

  

F3/121/2014 

)hodﾐoIeﾐí dopadu soIiálﾐí odpo┗ědﾐosti podﾐiku ﾐa ┗ýkoﾐﾐost 

Navrhovatel: Ing. Josef Krause, Ph.D. 

PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 
IG309074 

splﾐěﾐo 

  

F3/82/2014 

Vli┗ přístupu zákazﾐíka ﾐa ┗olHu přepra┗ﾐíIh, zasilatelskýIh a logistiIkýIh 
služeH ┗ ﾏultiﾏodálﾐíIh přepra┗áIh 

Navrhovatel: Iﾐg. Eva Šráﾏková 

PraIo┗iště: Katedra logistik┞ ふFPHぶ 

IG305014 

splﾐěﾐo 

  

F3/12/2014 

Měřeﾐí efekti┗ﾐosti řízeﾐí ┗┞HraﾐýIh paﾏátko┗ýIh oHjektů a kulturﾐíIh 
e┗eﾐtů 

Navrhovatel: Iﾐg. )deﾐěk Pátek 

PraIo┗iště: Katedra Arts ﾏaﾐageﾏeﾐtu ふFPHぶ 

IG302024 

splﾐěﾐo s ┗ýhradou 

zatíﾏ ﾐeukoﾐčeﾐé reIeﾐzﾐí řízeﾐí u části puHlikaIí, které 
jsou ┗ýstupeﾏ projektu - ﾐutﾐost dodatečﾐého splﾐěﾐí 
puHlikačﾐíIh ┗ýstupů  

F3/66/2014 IG302014 splﾐěﾐo s ┗ýhradou 



 

KoﾐfereﾐIe Moderﾐí přístup┞ k managementu a ekonomice kultury 

Navrhovatel: Iﾐg. Marek Prokůpek 

PraIo┗iště: Katedra Arts ﾏaﾐageﾏeﾐtu ふFPHぶ 

ﾐutﾐost ┗┞dat sHorﾐík 

F3/80/2014 

Vli┗ ﾐepeﾐěžﾐíIh iﾐIeﾐti┗ů ﾐa ﾐaHídku práIe a praIo┗ﾐí produkti┗itu 

Navrhovatel: Ing. Petr Obergruber 

PraIo┗iště: Katedra ﾏikroekoﾐoﾏie ふFPHぶ 
IG307014 

splﾐěﾐo - pokračujíIí kprojekt 

ﾐutﾐost dodržet puHlikačﾐí ┗ýstup┞ 

F3/101/2014 

Sektoro┗á aﾐalýza rodiﾐﾐýIh fireﾏ ┗ České republice 

Navrhovatel: Iﾐg. Oﾐdřej MaIhek, Ph.D. 
PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 

IG309054 

splﾐěﾐo 

  

F3/129/2014 

PriﾐIip┞ ┗íIekriteriálﾐího hodﾐoIeﾐí uplatňo┗aﾐé při hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek ┗e 
┗eřejﾐýIh zakázkáIh 

Navrhovatel: Iﾐg. Jiří Hájek 

PraIo┗iště: Katedra ﾏaﾐageﾏeﾐtu ふFPHぶ 

IG310064 

splﾐěﾐo s ┗ýhradou 

zatíﾏ ﾐeukoﾐčeﾐé reIeﾐzﾐí řízeﾐí u části puHlikaIí, které 
jsou ┗ýstupeﾏ projektu - ﾐutﾐost dodatečﾐého splﾐěﾐí 
puHlikačﾐíIh ┗ýstupů  

F3/39/2014 

Fúze a ak┗iziIe jako ﾐástroj strategiIkého řízeﾐí podﾐiku 

Navrhovatel: Ing. Iveta Mackenzie 

PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 
IG309044 

částečﾐě splﾐěﾐo 

  

F3/96/2014 

Klasifikace aktivit CSR a průzkuﾏ četﾐosti realizaIe akti┗it ┗ ČR 

Navrhovatel: Iﾐg. Oﾐdřej H┞kš 

PraIo┗iště: Katedra ﾏaﾐageﾏeﾐtu ふFPHぶ 
IG310044 

splﾐěﾐo s ┗ýhradou 

zatíﾏ ﾐeukoﾐčeﾐé reIeﾐzﾐí řízeﾐí u části puHlikaIí, které 
jsou ┗ýstupeﾏ projektu - ﾐutﾐost dodatečﾐého splﾐěﾐí 
puHlikačﾐíIh ┗ýstupů  

F3/124/2014 

Aﾐalýza iﾐo┗ačﾐího proIesu fireﾏ v sektoru služeH 

Navrhovatel: Iﾐg. et Iﾐg. Kateřiﾐa Jiřiﾐová 

PraIo┗iště: Katedra ﾏaﾐageﾏeﾐtu ふFPHぶ 
IG310054 

splﾐěﾐo s ┗ýhradou 

zatíﾏ ﾐeukoﾐčeﾐé reIeﾐzﾐí řízeﾐí u části puHlikaIí, které 
jsou ┗ýstupeﾏ projektu - ﾐutﾐost dodatečﾐého splﾐěﾐí 
puHlikačﾐíIh ┗ýstupů  



 

F3/105/2014 

Aﾐalýza Hěžﾐého účtu plateHﾐí HilaﾐIe s ohledeﾏ ﾐa ┗li┗ Ieﾐ ┗e ┗┞HraﾐýIh 
zeﾏíIh E┗ropské uﾐie 

Navrhovatel: Iﾐg. Petr Makovský, Ph.D. 
PraIo┗iště: Katedra ﾏikroekoﾐoﾏie ふFPHぶ 

IG307034 

splﾐěﾐo s ┗ýhradou 

zatíﾏ ﾐeukoﾐčeﾐé reIeﾐzﾐí řízeﾐí u části puHlikaIí, které 
jsou ┗ýstupeﾏ projektu - ﾐutﾐost dodatečﾐého splﾐěﾐí 
puHlikačﾐíIh ┗ýstupů  

F3/123/2014 

EkoﾐoﾏiIká ﾐáročﾐost sportu 

Navrhovatel: Iﾐg. RóHert KuIhár 

PraIo┗iště: Katedra podﾐiko┗é ekoﾐoﾏik┞ ふFPHぶ 
IG309064 

splﾐěﾐo s ┗ýhradou 

zatíﾏ ﾐeukoﾐčeﾐé reIeﾐzﾐí řízeﾐí u části puHlikaIí, které 
jsou ┗ýstupeﾏ projektu - ﾐutﾐost dodatečﾐého splﾐěﾐí 
puHlikačﾐíIh ┗ýstupů  

F3/13/2014 

Regioﾐálﾐí kultura ┗ koﾐte┝tu ﾏalého a středﾐího podﾐikáﾐí 
Navrhovatel: Iﾐg. Jaﾐa Müllerová 

PraIo┗iště: Katedra managementu (FPH) 

IG310034 

splﾐěﾐo s ┗ýhradou 

zatíﾏ ﾐeukoﾐčeﾐé reIeﾐzﾐí řízeﾐí u části puHlikaIí, které 
jsou ┗ýstupeﾏ projektu - ﾐutﾐost dodatečﾐého splﾐěﾐí 
puHlikačﾐíIh ┗ýstupů  

F3/69/2014 

Vý┗oj aﾐal┞tiIké ﾏetodik┞ pro hodﾐoIeﾐí ┗elikosti t┞po┗ýIh praIo┗ﾐíIh 
pozic 

Navrhovatel: Mgr. Martiﾐ KopeIký 

PraIo┗iště: Katedra ps┞Ihologie a soIiologie řízeﾐí ふFPHぶ 

IG303024 

splﾐěﾐo s ┗ýhradou 

zatíﾏ ﾐeukoﾐčeﾐé reIeﾐzﾐí řízeﾐí u části puHlikaIí, které 
jsou ┗ýstupeﾏ projektu - ﾐutﾐost dodatečﾐého splﾐěﾐí 
puHlikačﾐíIh ┗ýstupů  

F3/84/2014 

Faktor┞ s┞ﾐergiIkého poteﾐIiálu ﾏarketiﾐgo┗ýIh a prodejﾐíIh fuﾐkIí 
Navrhovatel: Iﾐg. Daﾐiela KolouIhová 

PraIo┗iště: Katedra ﾏarketiﾐgu ふFPHぶ 
IG306014 

splﾐěﾐo 

  

F3/ 5/2013 

Aﾐalýza ┗li┗u osoH┞ podﾐikatele ﾐa řízeﾐí růstu firﾏ┞  
Navrhovatel: Ing. Michal Andera  

PraIo┗iště: Katedra ps┞Ihologie a soIiologie řízeﾐí ふFPHぶ  
IG303013 

splﾐěﾐo - zatíﾏ ﾐeukoﾐčeﾐé reIeﾐzﾐí řízeﾐí u části 
puHlikaIí, které jsou ┗ýstupeﾏ projektu - nutnost 

dodatečﾐého splﾐěﾐí puHlikačﾐíIh ┗ýstupů  
 

)ávěr:  
Přítoﾏﾐí vyslechli předﾐeseﾐé iﾐforﾏaIe k IGA a souhlasili s nimi 



 

 

Ad 3) PuHlikačﾐí čiﾐﾐost doktoraﾐdů v roIe ヲヰヱヴ 

Impakt nad 1 Impakt Scopus  Receﾐzovaﾐý zahr / RVVI Receﾐzovaﾐý český 

0 0 2,08 8,5 5,5 

 

Prestižﾐí koﾐfereﾐce 

CPCI  

Scopus Jiﾐá koﾐfereﾐce Kﾐižﾐí ﾏoﾐografie Jiﾐé 

1,08 20,257 49,41 1,87 9,75 

Pozn:  

hodnoty na základě přepočteﾐýIh autorskýIh podílů, 

ﾐěkteré z příspěvků v koﾐfereﾐIíIh přejdou ještě v průHěhu r. ヲヰヱヵ do CPCI/SIopus, Ia. ヴ příspěvky  

 

 DoI. Lukeš koﾐstatuje, že puHlikačﾐí čiﾐﾐost doktoraﾐdů ﾐeH┞la ┗ roIe ヲヰヱヴ příliš k┗alitﾐí a do 
HudouIﾐa Hude ┗┞┗íjeﾐ tlak, aH┞ se tato situaIe zﾏěﾐila. VšeIhﾐ┞ zﾏěﾐ┞ sﾏěřují ﾐa přesuﾐ od k┗aﾐtit┞ 
ke k┗alitě u ┗šeIh ┗ýstupů. Proděkaﾐ koﾐstato┗al, že je kladeﾐ důraz ﾐa k┗alitu fiﾐaﾐčﾐě podpořeﾐýIh 
koﾐfereﾐIí, které studeﾐti ﾐa┗ští┗í s akti┗ﾐíﾏ ┗┞stoupeﾐíﾏ a příspě┗keﾏ. DoI. Pa┗elka koﾐstato┗al, že 
je třeHa podporo┗at i akti┗ﾐí účast ﾐa koﾐfereﾐIí ┗ České repuHliIe, kde studeﾐti získají zkušeﾐosti a 
potřeHﾐé koﾐtakt┞. 

)ávěr:  
Přítoﾏﾐí ┗┞sleIhli předﾐeseﾐé iﾐforﾏaIe a souhlasili s nimi. 

 

Ad 4) )ﾏěﾐ┞ v doktorskéﾏ studiu v akadeﾏiIkéﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ – podﾏíﾐk┞ ukoﾐčeﾐí studia/ 

kolokvia/ﾏalé oHhajoH┞ 

Proděkaﾐ zﾐo┗u prezeﾐto┗al zásadﾐí zﾏěﾐ┞ ┗ doktorskéﾏ studiu, které H┞l┞ sIh┗áleﾐ┞ ﾐa OR 
v září ヲヰヱヴ.  Dále H┞l┞ popsáﾐ┞ defiﾐiIe kolok┗ií a ﾏalýIh oHhajoH viz Příloha ヲ zápisu. 

 Opatřeﾐí děkaﾐa Nヱ/ヱヴ ze dﾐe ヱヰ. ヰΓ. ヲヰヱヴ o dalšíIh po┗iﾐﾐosteIh doktoraﾐdů Fakult┞ 
podﾐikohospodářské VŠE ┗ Praze ふ┗iz přílohaヱぶ 
http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2014/07/Opatreni-dekana-N1-2014-2.pdf 

 

 DefiﾐiIe kolok┗ia a ﾏalé oHhajoH┞ k Opatřeﾐí děkaﾐa Nヱ/ヱヴ ze dﾐe ヱヰ. ヰΓ. ヲヰヱヴ ふPro studeﾐt┞ 
doktorského studia, kteří ﾐastoupí ke studiu od akadeﾏiIkého roku ヲヰヱヴ/ヲヰヱヵぶ ┗iz Příloha ヲ 

http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2014/07/KOL_MO_2015.pdf 

)ávěr:  
Přítoﾏﾐí akIepto┗ali předﾐeseﾐé iﾐforﾏaIe a souhlasili s nimi. 

 

http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2014/07/Opatreni-dekana-N1-2014-2.pdf
http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2014/07/KOL_MO_2015.pdf


 

Ad 5)  Informace k předﾏětůﾏ 

DoI. Lukeš sezﾐáﾏil přítoﾏﾐé s úpra┗aﾏi předﾏětů: 

a) MG_931 – zrušeﾐí ┗olitelﾐého předﾏětu 

Předﾏět H┞l ﾐa FPH ┗ DS ┗olitelﾐý pro oba obory (PEM, E). Doc. Bárto┗á již ﾐa FPH ﾐepůsoHí a tak 

 doI. Karlíček ┗e spolupráIi s garant┞ oHou oHorů ﾐa┗rhují jeho zrušeﾐí. Tato zﾏěﾐa ﾐeﾐí ┗ýrazﾐýﾏ 
zásaheﾏ aﾐi do jedﾐoho z oHorů. 

b) PO_9xx Výzkuﾏ podﾐikáﾐí – ﾐo┗ý ┗olitelﾐý předﾏět (AJ/CJ) 

DoI. Lukeš prezeﾐto┗al ┗zﾐik ﾐo┗ého ┗olitelﾐého předﾏětu, který ﾐa┗azuje ﾐa ┗zﾐik Katedr┞ podﾐikáﾐí 
viz  Příloha ン. Předﾏět H┞ ﾏěl Hýt ┗olitelﾐý pro oHa oHor┞ 

c) PM_912 - zﾏěﾐa garaﾐta oHoro┗ě po┗iﾐﾐého předﾏětu  
Garant oboru PEM, doI. Lukeš, navrhl zﾏěﾐu garaﾐta oHoro┗ého předﾏětu z prof. VeHera, který již ﾐa 
FPH ﾐepůsoHí ﾐa doI. Srpo┗ou, která ﾐa předﾏětu s prof. VeHereﾏ iﾐteﾐzi┗ﾐě spolupraIo┗ala a 

┗┞učo┗ala jej. Tato zﾏěﾐa ﾐeﾐí ┗ýrazﾐýﾏ zásahem do oboru PEM. 

d) PSP932 – zﾏěﾐa ┗┞učujíIího ┗e ┗olitelﾐéﾏ předﾏětu  
Garaﾐteﾏ předﾏětu je stále prof. Iﾐg. I┗aﾐ No┗ý, CSI., který ﾐa┗rhuje zﾏěﾐu ┗ roli  

vyučujíIí z doI. Paukﾐero┗é ふKPSŘぶ ﾐa doI. Jarošo┗ou ふKPSŘぶ. Tato zﾏěﾐa ﾐeﾐí ┗ýrazﾐýﾏ zásaheﾏ aﾐi 
do jednoho z oHorů. Předﾏět Hude ﾏít dále droHﾐé zﾏěﾐ┞ ﾐapř. ┗ doporučeﾐé literatuře. T┞to zﾏěﾐ┞ 
H┞l┞ projedﾐáﾐ┞ a sIh┗áleﾐ┞ s garaﾐt┞ oHorů i garaﾐteﾏ předﾏětu.  

e) IT 910 – zﾏěﾐ┞ požada┗ků pro studeﾐt┞ FPH 

DoI. Lukeš ﾐa┗ázal iﾐteﾐzi┗ﾐí spolupráIi s garantem předﾏětu a ┗┞učujíIíﾏi předﾏětu IT_Γヱヰ, který 
je po┗iﾐﾐý a dá┗á doktoraﾐdůﾏ důležité iﾐforﾏaIe k psaﾐí ┗ědeIké práIe. )přísﾐil┞ se požada┗k┞ ﾐa 
ode┗zdaﾐé seﾏiﾐárﾐí práIe. Tato zﾏěﾐa ﾐeﾐí ┗ýrazﾐýﾏ zásaheﾏ aﾐi do jedﾐoho z oHorů. 
DoI Lukeš ﾐásledﾐě ┗┞z┗al přítoﾏﾐé k diskusi a ┗┞jádřeﾐí k předkládaﾐýﾏ zﾏěﾐáﾏ.  

)ávěr: 

Přítoﾏﾐí akIepto┗ali předﾐeseﾐé iﾐforﾏaIe a jedﾐoﾏ┞slﾐě ﾐá┗rh┞ přijali.  



 

Ad 6) )ávěr a růzﾐé 

DoI. Lukeš dále prezeﾐto┗al počt┞ studeﾐtů ﾐa FPH dle taHulek ┗ příloze č. ヴ a H┞l┞ doplﾐěﾐ┞ 
iﾐforﾏaIe o počtu saﾏoplátIů.  

Tabulka 5: Studeﾐti v aﾐgliIkéﾏ jazyIe ﾐa FPH k ヱヱ.ン.ヲヰヱヵ 

 Celé jﾏéﾐo s tituly  Identifikace studia  Forma  

1. Bauer Warsame  

FPH D-EM-PEME koﾏH [roč 
1] 

koﾏHiﾐo┗aﾐá 

2. Emeksiz Omer, Ing., MSc  

FPH D-EM-PEME koﾏH [roč 
1] 

koﾏHiﾐo┗aﾐá 

3. 
Maricar Habeeb Mohamed Mag Mohamed Meeran 

Mohiadeen, MBA  

FPH D-EM-PEME prez [roč 
2] 

prezeﾐčﾐí 

4. Selmke Pierre  

FPH D-EM-PEM koﾏH [roč 
3] 

koﾏHiﾐo┗aﾐá 

5. Tulegenov Spartak, M.A.  FPH D-ET-EK koﾏH [roč ヴ] koﾏHiﾐo┗aﾐá 

 

)ávěr:  
Přítoﾏﾐí akIepto┗ali předﾐeseﾐé iﾐforﾏaIe a souhlasili s nimi. 

 

Paﾐí rektorka, prof. Ing. Hana MaIhko┗á, CSI., koﾐstato┗ala, že ┗ýuka ┗ aﾐgličtiﾐě je ﾐa VŠE 
ﾐedostačujíIí a je třeHa z┗ážit přípra┗u ﾐěkolika předﾏětů, které Hudou ┗┞učo┗áﾐ┞ k┗alitﾐě nejen 

v českéﾏ, ale v aﾐgliIkéﾏ jaz┞Ie. Dále upozorňuje ﾐa to, že je třeHa z┗ážit, zda ﾐeﾐí ﾏﾐožst┗í předﾏětů, 
které ﾏusí doktoraﾐdi složit zH┞tečﾐě ┗eliké a zda H┞ se studiuﾏ ﾐeﾏělo zaﾏěřit ┗iIe ﾐa disertačﾐí 
práIi. Prof. Fuchs podpořil předﾐeseﾐý ﾐá┗rh ﾐa úpra┗u předﾏětů ふdůraz ﾐa ┗ýzkuﾏぶ a v ráﾏIi oHorů 
H┞ poﾏalu zahájil zﾏěﾐ┞ pro ﾐo┗ou akreditaIi. Dále koﾐstato┗al, že pokud doktoraﾐd ﾐeﾏá ┗ýsledk┞, 
ﾏěl┞ H┞ Hýt důsledk┞ ┗┞┗ozeﾐ┞ i u školitele, ačkoli┗ hla┗ﾐí akti┗ita H┞ ﾏěla ┗┞Iházet od doktoraﾐda. 

)á┗ěreﾏ doI. Lukeš poděko┗al ┗šeﾏ přítoﾏﾐýﾏ za účast a připoﾏíﾐk┞ k předkládaﾐýﾏ ﾐá┗rhůﾏ. 

V Praze dne 10. 03. 2015 

)apsala: Iﾐg. B. RiIhtro┗á  
SIh┗álil:
 

________________________ 

prof. Iﾐg. JiﾐdřiIh Soukup, CSI.  
proděkaﾐ pro zahraﾐičﾐí ┗ztah┞ 

garant oboru Ekonomie 

 

_____________________________ 

Doc. Ing. Mgr. Martiﾐ Lukeš, Ph.D.  
proděkaﾐ pro ┗ědu a doktorské studiuﾏ 

garaﾐt oHoru Podﾐiko┗á ekoﾐoﾏika a 
management

https://isis.vse.cz/auth/dvacitky/dvacitky.pl?zobrazit_sestavu=1;fakulta=30;obdobi=903;typ_sestavy=243;zpusob_prezentace=zobrazit;dlouha_zahlavi=default;aktualni_datum=11.%2003.%202015;_jazyk_studia=3;_stav_studia=1;_stav_zapisu=0;_format_jmena=1;razeni=1
https://isis.vse.cz/auth/dvacitky/dvacitky.pl?zobrazit_sestavu=1;fakulta=30;obdobi=903;typ_sestavy=243;zpusob_prezentace=zobrazit;dlouha_zahlavi=default;aktualni_datum=11.%2003.%202015;_jazyk_studia=3;_stav_studia=1;_stav_zapisu=0;_format_jmena=1;razeni=2
https://isis.vse.cz/auth/dvacitky/dvacitky.pl?zobrazit_sestavu=1;fakulta=30;obdobi=903;typ_sestavy=243;zpusob_prezentace=zobrazit;dlouha_zahlavi=default;aktualni_datum=11.%2003.%202015;_jazyk_studia=3;_stav_studia=1;_stav_zapisu=0;_format_jmena=1;razeni=5
https://isis.vse.cz/auth/studijni/evidence.pl?studium=159636
https://isis.vse.cz/auth/studijni/evidence.pl?studium=159643
https://isis.vse.cz/auth/studijni/evidence.pl?studium=150729
https://isis.vse.cz/auth/studijni/evidence.pl?studium=150729
https://isis.vse.cz/auth/studijni/evidence.pl?studium=139330
https://isis.vse.cz/auth/studijni/evidence.pl?studium=130256


 

Příloha ヱ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Příloha ヲ 

DefiﾐiIe kolokvia a ﾏalé oHhajoH┞ 

k Opatřeﾐí děkaﾐa Nヱ/ヱヴ ze dﾐe ヱヰ. ヰΓ. ヲヰヱヴ o dalšíIh po┗iﾐﾐosteIh doktoraﾐdů 
Fakult┞ podﾐikohospodářské VŠE ┗ Praze  
(http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2014/07/Opatreni-dekana-N1-2014-2.pdf) 

 

Na kolokviíIh prezeﾐtují studeﾐti prezeﾐčﾐí i koﾏHiﾐovaﾐé forﾏ┞ ヲ. a ン. ročﾐíku doktorského studia 
průHěh ┗ýzkuﾏu ┗ ráﾏIi disertačﾐí práIe. Kolok┗iuﾏ se koﾐá každoročﾐě ┗ pr┗ﾐí polo┗iﾐě ziﾏﾐího 
seﾏestru. Cíleﾏ kolok┗ia je podpořit doktoraﾐda dostatečﾐě ┗čas ┗ k┗alitﾐí přípra┗ě eﾏpiriIkého 
┗ýzkuﾏu, který Hude součástí disertačﾐí práIe.  Nejpozději ve ヴ. ročﾐíku studia proHěhﾐe ﾏalá 
obhajoba. 

Kolokvia 

Kolokviuﾏ začátek ヲ. ročﾐíku  

Terﾏíﾐ: říjeﾐ-listopad 

Požada┗k┞: Hoto┗a rešerše čláﾐků, sezﾐaﾏ pro disertačﾐí práIi Ia. Βヰ ﾐejrele┗aﾐtﾐějšíIh zdrojů a kﾐih 
s pře┗ahou čláﾐků ┗ zahraﾐičﾐíIh iﾏpakto┗aﾐýIh časopiseIh puHliko┗aﾐýIh ┗ posledﾐíIh pěti leteIh. 
Staﾐo┗eﾐí ┗ýzkuﾏﾐé otázk┞ ﾐa základě přehledu o e┝istujíIíﾏ sta┗u pozﾐáﾐí ┗ oblasti disertačﾐí práIe. 
Defiﾐo┗áﾐí přidaﾐé hodﾐot┞, kterou ﾏá disertačﾐí práIe přiﾐést, a to jak pro ┗ědeIké pozﾐáﾐí ┗e 
s┗ěto┗éﾏ koﾐte┝tu, tak pro pra┝i. RáﾏIo┗á předsta┗a o eﾏpiriIkéﾏ ┗ýzkuﾏu – ﾐá┗rh ┗ýzkuﾏﾐého 
souHoru, ﾏetod získá┗áﾐí dat, ﾏetod ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí dat. 

Kolokviuﾏ začátek ン. ročﾐíku 

Terﾏíﾐ: říjeﾐ-listopad 

Požada┗k┞: Hoto┗a teoretiIká část práIe. Připra┗eﾐa fiﾐálﾐí ﾏetodika ┗ýzkuﾏu a harﾏoﾐograﾏ sHěru 
dat. Hoto┗ý pilot – ┗┞zkoušeﾐí ﾏetodik┞ ﾐa ﾏaléﾏ ┗ýzkuﾏﾐéﾏ ┗zorku. 

ÚčastﾐíIi kolokvia 

 Jsou iﾐforﾏo┗áﾐi a oslo┗eﾐi ┗edouIíﾏ katedr┞ případﾐě jíﾏ určeﾐýﾏ „┗ědeIkýﾏ“ zástupIeﾏ 

 Nutﾐí účastﾐíIi: Ostatﾐí doktoraﾐdi katedr┞ z ヲ. a ン. ročﾐíku, jejiIh školitelé ふ┗ případě ﾐeﾏoIi 
školiteleﾏ určeﾐý zástupIeぶ, zástupIe fakult┞ s pokročilou zﾐalostí ﾏetodologie ┗ýzkuﾏu 
ふzajistí jﾏeﾐo┗aﾐý zástupIe katedr┞ po doﾏlu┗ě s proděkaﾐeﾏ pro ┗ědu, ┗ýzkuﾏ a doktorské 
studium). 

 Min 4 osoby 

http://fph.vse.cz/wp-content/uploads/2014/07/Opatreni-dekana-N1-2014-2.pdf


 

Terﾏíﾐ kolokvií 

Staﾐo┗í každá katedra 

Oﾏlu┗eﾐí účasti je ﾏožﾐé jeﾐ ﾐa základě lékařského pot┗rzeﾐí 
)půsoH a terﾏíﾐ ode┗zdáﾐí prezeﾐtaIe před kolok┗ieﾏ staﾐo┗í katedra. Doporučeﾐýﾏ postupeﾏ je 
rozesláﾐí prezeﾐtaIe účastﾐíkůﾏ kolok┗ia ﾏiﾐ. ヱ týdeﾐ před dateﾏ kolok┗ia, aH┞ ﾏohli prezeﾐtaIe 
prostudovat. 

 

Orgaﾐizačﾐí zajištěﾐí 

Student: 

 zašle po┘erpoiﾐto┗ou prezeﾐtaIi ﾐa ヱヵ-ヲヰ ﾏiﾐut ﾏiﾐiﾏálﾐě Α dﾐí před koﾐáﾐíﾏ kolok┗ia ﾐa 
katedru ふkoﾐtaktﾐí osoHěぶ 

 )půsoH a terﾏíﾐ ode┗zdáﾐí prezeﾐtaIe před kolok┗ieﾏ staﾐo┗í katedra 

 oHdrží zápis po skoﾐčeﾐí kolok┗ií, který ┗┞hoto┗uje zástupIe katedr┞. Součástí zápisu je ﾐá┗rh 
opatřeﾐí k zapraIo┗áﾐí. )ápis oHdrží elektroﾐiIk┞ od školitele ﾐeHo studijﾐí refereﾐtk┞. 

Katedr┞ ふjﾏeﾐo┗aﾐý zástupIeぶ zajistí: 

 staﾐo┗eﾐí terﾏíﾐů kolok┗ií ﾐa jedﾐotli┗ýIh katedráIh ふdeﾐ/ﾏístﾐostぶ ﾏiﾐ.ヲ ﾏěsíIe předeﾏ 

o Iﾐg. RiIhtro┗á terﾏíﾐ┞ z┗eřejﾐí ﾐa ┘eHu fakult┞ 

 podroHﾐé orgaﾐizačﾐí zajištěﾐí kolok┗ií ふ┗četﾐě oslo┗eﾐí a poz┗áﾐí účastﾐíkůぶ 
 předáﾐí prezeﾐtaIí čleﾐůﾏ katedr┞ a zástupIůﾏ fakult┞, kteří se kolok┗ií Hudou účastﾐit¨ 

 předáﾐí zápisu školiteli a Iﾐg. RiIhtro┗é 

 účast ふoﾏlu┗┞ぶ prezeﾐčﾐíIh, koﾏHiﾐo┗aﾐýIh doktoraﾐdů a školitelů  
 

)ástupIe fakult┞ zajistí: 
 koﾐtrolu zápisu z kolok┗ia ┗č. případﾐého doplﾐěﾐí opatřeﾐí k zapraIo┗áﾐí 

 

Malá oHhajoHa  
 

Malá oHhajoHa - ヴ. ročﾐík  

Požada┗k┞: Hoto┗á disertačﾐí práIe oHsahujíIí koﾏpletﾐí teoretiIkou, ﾏetodiIkou a eﾏpiriIkou část 
splňujíIí staﾐo┗eﾐé Iíle, s prokazatelﾐou přidaﾐou hodﾐotou pro ┗ědu, pra┝i, případﾐě pedagogiku. 

Malá oHhajoHa - ヵ. ročﾐík  



 

Malá oHhajoHa v ヵ. ročﾐíku je ﾏožﾐá pouze pro studeﾐty, kteří opakují ﾏalou oHhajoHu, terﾏíﾐ do 
koﾐIe ziﾏﾐího seﾏestru. 

Požada┗k┞: Hoto┗á disertačﾐí práIe oHsahujíIí koﾏpletﾐí teoretiIkou, ﾏetodiIkou a eﾏpiriIkou část 
splňujíIí staﾐo┗eﾐé Iíle, s prokazatelﾐou přidaﾐou hodﾐotou pro ┗ědu, pra┝i, případﾐě pedagogiku. 

ÚčastﾐíIi ﾏalé oHhajoH┞ 

Kolektiv katedry s tituleﾏ Ph.D. a ┗┞ššíﾏ ┗ ﾏiﾐ. počtu ン účastﾐíků, příslušﾐí školitelé ふ┗e ┗ýjiﾏečﾐýIh 
případeIh školiteleﾏ určeﾐý zástupIeぶ a zástupIe fakult┞ s pokročilou zﾐalostí ﾏetodologie ┗ýzkuﾏu. 
Malé oHhajoH┞ orgaﾐizačﾐě zajišťuje příslušﾐá katedra a iﾐforﾏuje účastﾐík┞.  

Další orgaﾐizačﾐí zajištěﾐí 

 Studeﾐt zašle disertačﾐí práIi k ﾏalé oHhajoHě Iﾐg. RiIhtro┗é a ﾐa katedru ﾏiﾐiﾏálﾐě ヴ týdﾐ┞ 
před koﾐáﾐíﾏ ﾏalé oHhajoH┞  

 PráIe Hude uﾏístěﾐa ﾐa iﾐtraﾐet ふHude upřesﾐěﾐo - M. Lorenc) 

 )ápis zpra┗idla ┗┞hoto┗uje školitel ふpřípadﾐě jiﾐá po┗ěřeﾐá osoHaぶ, který jej ﾐeprodleﾐě po 

┗┞hoto┗eﾐí elektroﾐiIk┞ zašle a podepsaﾐý předá Iﾐg. RiIhtro┗é a kopii předá doktoraﾐdo┗i. 
Součástí zápisu z ﾏalé oHhajoH┞ je ﾏj. ┗┞jádřeﾐí, zda je předložeﾐá práIe disertaHilﾐí, jaké další 
úpra┗┞ jsou ﾐutﾐé a ﾐá┗rh opoﾐeﾐtů. 

Koﾐtaktﾐí osoH┞ 

 Katedra strategie – Iﾐg. JiﾐdřiIh Špička, Ph.D. ふjindrich.spicka@vse.cz) 

 Katedra personalistiky – prof. Iﾐg. )uzaﾐa D┗ořáko┗á, CSI. ふzuzana.dvorakova@vse.cz) 

 Katedra logistiky – doI. JUDr. Iﾐg. Radek No┗ák, CSI. ふradek.novak@vse.cz) 

 Katedra managementu – Iﾐg. Heleﾐa Hrůzo┗á, Ph.D. ふhelena.hruzova@vse.cz) 

 Katedra Arts managementu – Mgr. Jaﾐ Haﾐzlík, Ph.D. ふjan.hanzlik@vse.cz) 

 Katedra ps┞Ihologie a soIiologie řízeﾐí – doI. PhDr. Daﾐiela Paukﾐero┗á, Ph.D. 
(daniela.pauknerova@vse.cz) 

 Katedra marketingu – doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. (jan.koudelka@vse.cz) 

 Katedra podﾐikáﾐí – doI. Iﾐg. Jitka Srpo┗á, CSI ふsrpova@vse.cz) 

 Katedra mikroekonomie – doI. Iﾐg. Toﾏáš Pa┗elka, Ph.D. ふtomas.pavelka@vse.cz) 

 

SIh┗áleﾐo ﾐa Kolegiu děkaﾐa ヲヵ. ヲ. ヲヰヱヵ 

)praIo┗al: doI. Iﾐg. Mgr. Martiﾐ Lukeš, Ph.D

mailto:jindrich.spicka@vse.cz
mailto:zuzana.dvorakova@vse.cz
mailto:radek.novak@vse.cz
mailto:helena.hruzova@vse.cz
mailto:jan.hanzlik@vse.cz
mailto:daniela.pauknerova@vse.cz
mailto:jan.koudelka@vse.cz
mailto:srpova@vse.cz
mailto:tomas.pavelka@vse.cz


 

Příloha ン 

 

 

 

Náze┗ předﾏětu česk┞ Výzkuﾏ podﾐikáﾐí 

Náze┗ předﾏětu aﾐgliIk┞ Entrepreneurship research 

Garant doI. Iﾐg. Mgr. Martiﾐ Lukeš, Ph.D. 

GaraﾐtujíIí praIo┗iště Katedra podﾐikáﾐí 

VýIhozí předﾏět┞ ふpo┗iﾐﾐost, zákazぶ  

Forﾏa ┗ýuk┞  koﾐzultačﾐí při seﾏestrálﾐí ┗ýuIe 

koﾐzultačﾐí pro distaﾐčﾐí ふkoﾏHiﾐo┗aﾐéぶ prograﾏ┞ 

Forﾏa ukoﾐčeﾐí kurzu zkouška 

V┞učo┗áﾐ ┗ jaz┞Ie Český jaz┞k 

Adﾏiﾐistrati┗a předﾏětu doI. Iﾐg. Mgr. Martiﾐ Lukeš, Ph.D. 

Doporučeﾐý t┞p a ročﾐík studia Doktorský, ヱ. 

ECTS kredity nejsou 

 

)aﾏěřeﾐí předﾏětu ふčesk┞ぶ:  
Předﾏět je zaﾏěřeﾐ ﾐa Hudo┗áﾐí předpokladů pro úspěšﾐý ┗ýzkuﾏ ┗ oHlasti podﾐikáﾐí. 
V ráﾏIi předﾏětu Hudou studeﾐti diskuto┗at ┗li┗ﾐé teorie ┗ oHlasti podﾐikáﾐí, s hla┗ﾐíﾏi 
ﾏetodaﾏi, které se ┗ této oHlasti použí┗ají jak pro sHěr, tak pro ﾐásledﾐé ┗┞hodﾐoIeﾐí dat. 
Jsou sezﾐáﾏeﾐi s ﾐejlepšíﾏi s┗ěto┗ýﾏi časopis┞ ┗ oHlasti podﾐikáﾐí a s jejich specifiky. 

 

)aﾏěřeﾐí předﾏětu ふaﾐgliIk┞ぶ: 
The course is focused on the development of competences for successful research in the 

area of entrepreneurship. Students will discuss the influential entrepreneurship theories and 

methods used for data gathering and data analysis. They will know the best world journals in 

the area of entrepreneurship and their specifics. 

 

Výsledk┞ učeﾐí ふčesk┞ぶ:  
Po úspěšﾐéﾏ aHsol┗o┗áﾐí předﾏětu Hudou studeﾐti sIhopﾐi: 
- ┗┞s┗ětlit hla┗ﾐí teorie ┗ oHlasti podﾐikáﾐí 

PO_9xx Výzkum podnikání 



 

- detailﾐě ┗┞s┗ětlit teorie, které se úzIe ┗ztahují k téﾏatu jejiIh disertačﾐí práIe 

- popsat speIifika ┗ýzﾐaﾏﾐýIh iﾏpakto┗aﾐýIh časopisů ┗ oHlasti podﾐikáﾐí 
- popsat ﾏetod┞ použí┗aﾐé ┗e ┗ýzkuﾏu podﾐikáﾐí, zejﾏéﾐa ┗ oHlasti téﾏatu jejiIh disertačﾐí 
práIe 

- zpraIo┗at s┗ěto┗ý „state of the art“  ┗ oHlasti téﾏatu jejiIh disertačﾐí práIe  
 

 Výsledk┞ učeﾐí ふaﾐgliIk┞ぶ:  
Upon successful completion of this course, students will be able to: 

  Explain main entrepreneurship theories 

 Explain in detail theories related to their dissertation topic 

 Describe specifics of important journals with impact factor in the area of 

entrepreneurship 

 Describe methods used in entrepreneurship research, especially related to the topic 

of their dissertation 

 Elaborate state of the art review related to their dissertation topic 

 

OHsah předﾏětu ふčesk┞ぶ – ﾏůže Hýt i v čleﾐěﾐí podroHﾐéﾏ ふIelk┞ a podIelk┞ s dotaIí 
hodiﾐ předﾐášek a Ivičeﾐíぶ:  
 

 OHlasti ┗ýzkuﾏu podﾐikáﾐí 
 Teorie podﾐikáﾐí 
 Metody sHěru dat ┗ oHlasti podﾐikáﾐí 
 Metod┞ ┗┞hodﾐoIeﾐí dat ┗ oHlasti podﾐikáﾐí 
 Výzﾐaﾏﾐé s┗ěto┗é akadeﾏiIké časopis┞ ┗ oHlasti podﾐikáﾐí 
 Aﾐalýza špičko┗ýIh čláﾐků 

 )praIo┗áﾐí state of the art ┗ oHlasti podﾐikáﾐí 
 

OHsah předﾏětu ふaﾐgliIk┞ぶ – ﾏůže Hýt i v čleﾐěﾐí podroHﾐéﾏ ふIelk┞ a podIelk┞ s dotaIí 
hodiﾐ předﾐášek a Ivičeﾐíぶ: 

 Areas of entrepreneurship research 

 Theory of entrepreneurship 

 Methods of data gathering in the area of entrepreneurship 

 Methods of data analysis in the area of entrepreneurship 

 Best academic journals in the area of entrepreneurship 

 Analysis of top articles 

 Elaborating state of the art review in the area of entrepreneurship 



 

 

)půsoH studia, ﾏetod┞ výuk┞ a studijﾐí zátěž ふpočet hodiﾐぶ 
 

 prezeﾐčﾐí distaﾐčﾐí 
Účast ﾐa předﾐáškáIh   

Přípra┗a ﾐa předﾐášk┞   

Účast ﾐa I┗ičeﾐíIh/seﾏiﾐáříIh/tutoriáleIh 6  

Přípra┗a ﾐa I┗ičeﾐí/seﾏiﾐáře/tutoriál┞ 24  

Přípra┗a seﾏestrálﾐí práIe 44  

Přípra┗a prezeﾐtaIe   

Přípra┗a ﾐa průHěžﾐý test ふtest┞ぶ   

Přípra┗a ﾐa zá┗ěrečﾐý test   

Přípra┗a ﾐa zá┗ěrečﾐou ústﾐí zkoušku 4  

Jiﾐý požada┗ek: 
   V češtiﾐě: 
   V aﾐgličtiﾐě: 

  

Celková praIovﾐí zátěž ふpočet ECTS  * ヲヶぶ 78  

 

)půsoH┞ a kritéria hodﾐoIeﾐí 
 

 prezeﾐčﾐí distaﾐčﾐí 

Akti┗ita ﾐa předﾐáškáIh/I┗ičeﾐíIh/seﾏiﾐáříIh 10  

V┞praIo┗áﾐí seﾏestrálﾐí práIe 80  

Prezentace   

AHsol┗o┗áﾐí průHěžﾐého testu ふtestůぶ   

AHsol┗o┗áﾐí zá┗ěrečﾐého testu   

AHsol┗o┗áﾐí zá┗ěrečﾐé ústﾐí zkoušk┞ 10  

Jiﾐý požada┗ek:  
   V češtiﾐě: 
   V aﾐgličtiﾐě: 

  



 

Celkem – ﾏa┝iﾏuﾏ ふヱヰヰ % ﾐeHo ヱヰヰ Hodůぶ 100  

 

)vláštﾐí podﾏíﾐk┞ a podrobnosti: 

V češtiﾐě: 
V aﾐgličtiﾐě: 

 

Literatura předﾏětu 

Druh ISBN Název kﾐih┞ Autoři Rok  

Z 9781461412038 Handbook of 

Entrepreneurship Research 

Acs, Audretsch 2011 

Z 9781848440876 Handbook of Research on 

Innovation and 

Entrepreneurship 

Audretsch, Falck, Heblich, 

Lederer 

2011 

Z 9781847200952 Handbook of Research on 

New Venture Creation 

Hindle, Klyver 2011 

Z 0781848440869 Handbook of Research on 

Entrepreneurship Policies in 

Central and Eastern Europe 

Welter, Smallbone 2011 

D 9780857936783 Handbook of Longitudinal 

Research Methods in 

Organization and Business 

Studies 

Hassett, Paavilainen-

Mäﾐt┞ﾏäki 
2013 

D 9781848444270 Handbook of Research on 

Social Entrepreneurship 

Fayolle, Matlay 2010 

 

Skupina (lokalizace)  

Typ studia (DS)  OHor, popř. vedlejší 
specializace 

Skupina 

DS Podﾐiko┗á ekoﾐoﾏika a 
management 

cVD 

DS Podﾐiko┗á ekoﾐoﾏika a 
management 

oV 

DS Jiﾐé oHor┞ cVD 



 

Příloha ヴ 
Tabulka 6:Statistika doktorského studia 

Typ studia, 

studijﾐí 
program, obor 

Prezeﾐčﾐí KoﾏHiﾐovaﾐá Celkem 

Akt. Přer. SZZ V┞ř. Suma Akt. Přer. SZZ V┞ř. Suma Akt. Přer. SZZ V┞ř. Suma 

Doktorský 31 2 0 6 39 70 24 19 18 131 101 26 19 24 170 

 P 62 01 

EkoﾐoﾏiIké 
teorie (D-ET) 7 1 0 0 8 3 1 1 0 5 10 2 1 0 13 

 P 62 08 

Ekonomika 

a management 

(D-EM) 24 1 0 6 31 67 23 18 18 126 91 24 18 24 157 

)ačátek ┗ýpisu: ヱ. ヱ. ヲヰヱヴ         

KoﾐeI ┗ýpisu: ン. ン. ヲヰヱヵ         

Stav ke dni: 3. 3. 2015         

Akt. Akti┗ﾐí studia        

Přer. Přerušeﾐé studiuﾏ ふkód ヱヵぶ        

SZZ Úspěšﾐé ukoﾐčeﾐí studia ふ┗┞řazeﾐí kódeﾏ Βヰ-90)       

V┞ř. Neúspěšﾐé ukoﾐčeﾐí studia ふ┗┞řazeﾐí kódeﾏ Αヰ-79)       

∑ Celko┗ý počet studií ┗ oHdoHí a příslušﾐé forﾏě ふAkt. + Přer. + S)) + V┞ř.ぶ  
Tabulka 7:Absolventi v AR 2013/2014 a 2014/2015 

Jﾏéﾐo Identifikace studia Datuﾏ ﾐástupu Datuﾏ ┗┞řazeﾐí 
Barton Monika, Ing., MBA FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 07.04.2011 12.11.2014 

Beraﾐo┗á Haﾐa, Iﾐg., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 22.09.2009 07.05.2014 

BiIaﾐ Vítězsla┗, Iﾐg. Mgr. FPH D-ET-EK koﾏH [roč ヵ] 22.09.2009 11.06.2014 

Čáﾏská Dagﾏar, Iﾐg., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 20.09.2010 28.01.2015 

E┞sselto┗á S┞l┗ie, Iﾐg. Mgr., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 30.09.2008 11.06.2014 

Fučíko┗á Jaﾐa, Iﾐg., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヴ] 22.09.2009 05.02.2014 

Hoﾏiﾐdo┗á Röﾏero┗á E┗a, MBA FPH D-EM-PEM koﾏH [roč 5] 22.09.2009 26.03.2014 

Koklaro┗á BarHora, Iﾐg., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 20.09.2010 15.10.2014 

KuHíček Aleš, Iﾐg., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヴ] 21.09.2011 07.01.2015 

Leiﾐ┘eHer VáIla┗, Iﾐg., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 01.10.2008 26.03.2014 

Machek Martin, Ing., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 20.09.2010 07.01.2015 

Říha Da┗id, Iﾐg., Ph.D., MBA FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 22.09.2009 25.06.2014 

SIhäfer Carsteﾐ, Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ン] 21.09.2011 11.06.2014 

Spálo┗ský Mojﾏír, Ing., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヴ] 20.09.2010 11.06.2014 

Stehlíko┗á Aﾐﾐa, Iﾐg., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 20.09.2010 28.01.2015 

Strako┗á BarHora, Iﾐg., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 01.10.2008 07.05.2014 

TeIhlo┗á Veroﾐika, Iﾐg., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 22.09.2009 25.06.2014 

Valenta Andrea, Ing., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 20.09.2010 01.10.2014 

Velinov Emil, Mgr., Ph.D. FPH D-EM-PEM koﾏH [roč ヵ] 22.09.2009 25.06.2014 

 


