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1.  Úvod1 

V souladu se гпkonem č. 111/1998 Sb., o vвsokýМh školпМh a o гměně a Нoplnění НalšíМh 

гпkonů (гпkon o vвsokýМh školпМh), § 21 a 27 zpracovalo veНení fakulty tuto výroční гprпvu o 

čТnnostТ fakulty a УeУíМh kateder. Výroční гprпva o čТnnostТ Fakulty poНnТkohospoНпUskц (Нпle 

FPH) za rok 2014 je гpUístupněna na аebovýМh strпnkпМh fakulty http://fph.vse.cz. 

Rok 2014 bвl pro FPH НůležТtý pUeНevším г НůvoНu voleb novцho Нěkana Пakultв a nпsleНně 

Уmenovпní novцho veНení Пakultв. VeНení Пakultв sТ vвtвčТlo několТk prТorТtníМh směrů Нalšího 

roгvoУe Пakultв, kterýmТ Уsou гeУmцna: 

- vТМe pUТblížТt strukturu bakalпUskцho a maРТsterskцho oboru Podnikovп ekonomika a 

management obНobným oborům na partnerskýМh unТverгТtпМh (гeУmцna alТanМe CEMS), steУně 

Уako požaНavkům praбe neУlepšíМh ПТrem; 

- гvýšТt kvalТtu výukв ve smвslu peНaРoРТМkýМh a НТНaktТМkýМh aspektů Мelцho peНaРoРТМkцho 

procesu; 

- гlepšТt orРanТгační a aНmТnТstratТvní poНporu věНeМko-výгkumnц prпМe a nпsleНně publТkační 

čТnnosti; 

- гaměUТt se na гlepšovпní kvalТПТkační strukturв peНaРoРТМkýМh praМovníků; 

- гískat tuгemskц Т meгТnпroНní akreНТtaМe; 

- гaУТstТt pUesnou evТНenМe výkonu peНaРoРТМkýМh praМovníků v Мelц Уeho kompleбnostТ. 

Pro гaУТštění těМhto, гeУmцna kvalТtatТvníМh aspektů prпМe FPH bвlв pUТpravenв orРanТгační 

гměnв, г nТМhž některц bвlв průběžně uvпНěnв v žТvot, УТnц bвlв pUТpravenв k 1. 1. 2015. 

PUeНevším se УeНnalo o nпsleНuУíМí: 

1. гměna ПunkМe “proНěkan pro provoг a roгvoУ Пakultв” na ПunkМТ “proНěkan pro spoluprпМТ 

s praбí a PR” k 1. 7. 2014; 

2. vгnТk kateНrв poНnТkпní (pUeНevším na гпklaНě transПormaМe kateНrв manaРementu); 

3. transПormaМe kateНrв poНnТkovц ekonomТkв na kateНru strateРТe; 

4. vгnТk Centra věНв a výгkumu, AkaНemТМkцho Мentra a Centra ТnПormatТkв; 

5. reorganizace fakultníМh ТnstТtutů. 

                                                           

1 Tato zpráva vzﾐikla ﾐa podkladě dílčíIh zpráv proděkaﾐů: doI. Iﾐg. Haﾐ┞ MikovIové, Ph.D. – oblast 

pedagogik┞, doI. Iﾐg. Martiﾐa Lukeše, PhD. – oHlast věd┞ a výzkuﾏu, prof. Iﾐg. JiﾐdřiIha Soukupa, CSc. 

– oHlast zahraﾐičﾐíIh vztahů, doI. Iﾐg. Miroslava Karlíčka, Ph.D. – oblast spolupráIe s pra┝í a dále 
iﾐforﾏaIí vedouIíIh kateder a iﾐstitutů o čiﾐﾐosti jiﾏi řízeﾐýIh praIovišť. 

http://fph.vse.cz/
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2. Vedení a orgány katedry 

Vedení FPH do 30. 6. 2014 

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – Нěkan 

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. – proНěkan pro věНu a statutпrní гпstupМe Нěkana 

doc. Ing. JТUí Hnilica, Ph.D. – proНěkan pro pedagogiku 

doc. Ing. Helena SeНlпčkovп, CSc. – proНěkanka pro гahranТční vztahy a styk s veUeУností 

Ing. Martina PolпМhovп – tajemnice fakulty 

  

Vedení FPH od 1. 7. 2014 

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. – Нěkan 

proП. InР. JТnНUТМh Soukup, CSМ. – proНěkan pro гahranТční vгtahв a statutпrní гпstupМe Нěkana 

НoМ. InР. Hana MТkovМovп, Ph.D. – proНěkanka pro peНaРoРТМkou čТnnost 

НoМ. InР. MРr. MartТn Lukeš, Ph.D. – proНěkan pro věНu, výгkum a Нoktorskц stuНТum 

НoМ. InР. MТroslav Karlíček, Ph.D. – proНěkan pro spoluprпМТ s praбí a PR 

InР. MartТna PolпМhovп – tajemnice fakulty 
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Akademický senát Fakulty podnikohospodáUské VŠE v Praze 

KURIE SENÁTOR KATEDRA 

učТtelskп PhDr. Petr AНпmek, CSc. katedra mikroekonomie 

Ing. Olga Horovп, Ph.D. katedra marketingu 

Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. 
do 30. 6. 2014 

katedra psychologie a sociologie Uíгení 

НoМ. InР. LuНmТla MlпНkovп, 
Ph.D. 

katedra managementu 

prof. VпМlav Riedlbauch katedra arts managementu 

Ing. Luboš Smrčka, CSc. katedra poНnТkovц ekonomiky 

Ing. Jana Soukupovп, CSc. katedra mikroekonomie 

doc. Ing. Jitka Srpovп, CSc. katedra managementu 

Ing. Marek StUíteský, Ph.D. katedra personalistiky – pUedseda 
senátu 

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. katedra poНnТkovц ekonomiky, 
místopUeНseНa senпtu 

Ing. Lucie Vrbovп katedra managementu 

doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. katedra logistiky 

НoktoranНů Ing. Karel KolТš  

Ing. KateUТna Půbalovп  

stuНentů Bc. Tomпš Janda místopUeНseНa senпtu 

Bc. Gabriela Janouškovп  

Bc. Martin KUížek  

Bc. Petr Lвsý  
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Vědecká rada Fakulty podnikohospodáUské VŠE v Praze do 30. 6. 2014 

Interní členové vědecké rady 
 

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Нěkan a veНouМí katedry managementu 
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. proНěkan a veНouМí kateНrв psychologie a sociologie 
doc. Ing. JТUí Hnilica, Ph.D. proНěkan  
doc. Ing. Helena SeНlпčkovп, 
CSc. 

proНěkanka 

doc. Ing. Hana MТkovМovп, 
Ph.D. 

prorektorka VŠE 

prof. Ing. JТnНUТМh Soukup, 
CSc. 

prorektor VŠE a veНouМí katedry mikroekonomie 

doc. Ing. Ludmila MlпНkovп, 
Ph.D. 

pUeНseНkвně senпtu fakulty 

prof. Ing. Zuzana DvoUпkovп, 
CSc. 

veНouМí katedry personalistiky 

doc. Ing. Miroslav Karlíček, 
Ph.D. 

veНouМí katedry marketingu 

prof. Ing. Eva KТslТnРerovп, 
CSc. 

veНouМí katedry poНnТkovц ekonomiky 

doc. JUDr., Ing. Radek Novпk, 
CSc. 

veНouМí katedry logistiky 

doc. Ing. JТUí Patočka, CSc. veНouМí katedry arts managementu 
Ing. Lenka ŠveМovп, CSc. гпstupkвně veНouМího katedry managementu 
prof. Ing. JТUí Fotr, CSc. katedra managementu 
doc. PhDr. Ing. Eva Jarošovп, 
Ph.D. 

гпstupkвně ved. katedry psychologie a sociologie Uíгení 

doc. PhDr. LТbuše MaМпkovп, 
CSc. 

гпstupkвně veНouМího katedry mikroekonomie 

prof. Ing. Petr Pernica, CSc. katedra logistiky 
prof. VпМlav Riedlbauch гпstupМe veНouМího katedry arts managementu 
doc. Ing. Jitka Srpovп, CSc. katedra managementu a UeНТtelka ISBM 

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

prezident společnostТ Olympik Holding a.s. 

prof. Ing. Ladislav Blažek, 
CSc. 

veНouМí katedry 
poНnТkovцho 
hospoНпUství 

Ekonomicko-sprпvní 
fakulta, Masarykova 
univerzita, Brno 

prof. Ing. Ĺuboslav Szabo, 
CSc. 

Нěkan 
Fakulta poНnТkovцho 
manažmentu, EU Bratislava 

prof. Ing. Leo VoНпček, DrSc. konzultant emerТtní UeНТtel Institutu Uíгení 
prof. Ing. Petr Zпruba, DrSc. Нěkan PIBS Praha 
Ing. Libor HпУek prezident společnostТ ELTODO a.s. Praha 
Ing. ZНeněk Pelc, CSc. Рenerпlní UeНТtel GZ Digital Media, a.s. 

Ing. FrantТšek Kulovaný, jr. 
MBA 

člen 
pUeНstavenstva a 
UeНТtel 

BAEST Machines & Structures, 
a.s. 
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Vědecká rada Fakulty podnikohospodáUské VŠE v Praze od 1. 7. 2014 

Interní členové vědecké rady  

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Нěkan 

prof. Ing. JТnНUТМh Soukup, CSc. 
proНěkan pro гahranТční vгtahв, statutпrní гпstupМe a 
veНouМí katedry mikroekonomie 

НoМ. InР. Hana MТkovМovп, Ph.D. proНěkanka pro peНaРoРТМkou čТnnost 

 НoМ. InР. MРr. MartТn Lukeš, Ph.D. proНěkan pro věНu, výгkum a Нoktorskц stuНТum  

НoМ. InР. MТroslav Karlíček, Ph.D. proНěkan pro spoluprпМТ s praбí a PR, veНouМí kateНrв 
marketingu 

НoМ. InР. JТUí HnТlТМa, Ph.D. prorektor VŠE pro meгТnпroНní vгtahв a ТnПormační 
sвstцmв, veНouМí kateНrв poНnТkovц ekonomТkв 

MРr. InР. StanТslav Hпša, Ph.D. veНouМí kateНrв manaРementu 

НoМ. PhDr. DanТela Pauknerovп, Ph.D. veНouМí kateНrв psвМholoРТe a soМТoloРТe Uíгení 

НoМ. JUDr. InР. RaНek Novпk, CSc. veНouМí kateНrв loРТstТkв 

proП. InР. Zuгana DvoUпkovп, CSМ. veНouМí kateНrв personalТstТkв 

НoМ. InР. JТUí Patočka, CSМ. veНouМí kateНrв arts manaРementu 

proП. VпМlav RТeНlbauМh katedra arts managementu  

НoМ. InР. JТtka Srpovп, CSМ. katedra managementu 

НoМ. InР. Tomпš Pavelka, Ph.D. katedra mikroekonomie 

НoМ. PhDr. InР. Eva Jarošovп, Ph.D. kateНra psвМholoРТe a soМТoloРТe Uíгení 

proП. InР. JТUí DvoUпček, CSМ. kateНra poНnТkovц ekonomТkв 

doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. katedra marketingu 

doc. Ing. Helena SeНlпčkovп, CSМ. kateНra poНnТkovц ekonomТkв 

НoМ. InР. Inka NeumaТerovп, CSМ. kateНra poНnТkovц ekonomТkв 

Externí členové vědecké rady 

proП. InР. LaНТslav Blažek, CSМ. 
veНouМí kateНrв 
poНnТkovцho 
hospoНпUství 

Masarвkova unТverгТta v Brně 

doc. MgA. Jan Burian UeНТtel NпroНní НТvaНlo Praha 

MРr. ZНeněk Čпp, Ph.D., MBA  UíНíМí partner Equity Solutions s.r.o. 

InР. ArМh. NaНěžНa GorвМгkovп Рenerпlní UeНТtelka NпroНní pamпtkový ústav 

Ing. Petr Knap partner Ernst & Young 

Mgr. Karel Ksandr Рenerпlní UeНТtel NпroНní teМhnТМkц muгeum 

НoМ. InР. Hana Mohelskп, Ph.D. veНouМí kateНrв 
managementu 

UnТverгТta HraНeМ Krпlovц 

InР. Pavel PТlпt Рenerпlní UeНТtel Metrostav, a.s. 
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НoМ. InР. Anna PТlkovп, Ph.D., MBA 
veНouМí kateНrв 
stratцРТe a poНnТkanТa 

UnТverгТta Komenskцho 
Btratislava 

InР. FrantТšek PТškanТn maУТtel společnostТ HOPI HOLDING a.s. 

НoМ. InР. MarТe PUТbovп, CSМ.  marketТnРovп konгultantka 

InР. JТUí Rusnok člen bankovní raНв Českп nпroНní banka 

ProП. InР. Ĺubomír Sгabó, CSМ. Нěkan 
Fakulta poНnТkovцho 
manažmentu, EkonomТМkп 
univerzita Bratislava 

InР. VlaНТmír Starosta 
preгТНent, společník 
firmy 

O. K. Trans Praha spol. s r.o. 
(společník ПТrmв), ČESMAD-
Bohemia (prezident) 

Dr. AnНreas UeltгhöППer aНvokпt UeltгhöППer Klett JakubeМ & 
ParneUТ, aНvokпtní kanМelпU 

InР. MТlan VašТna Рenerпlní UeНТtel T- Mobile Czech Republic, a.s. 

InР. Jan ŽТžka 
UeНТtel a pUeНseНa 
pUeНstavenstva 

MonНТ Štětí a.s. 
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Kolegium děkana FPH do 30. 6. 2014 

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

2. 
 
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

proНěkan pro věНu 

veНouМí katedry psychologie a sociologie Uíгení 

3. doc. Ing. JТUí Hnilica, Ph.D. proНěkan pro pedagogiku 

4. doc. Ing. Helena SeНlпčkovп, CSc. proНěkanka pro гahranТční vztahy 

5. Ing. Martina PolпМhovп tajemnice fakulty 

6. Ing. Marek StUíteský, Ph.D. pUeНseНa akaНemТМkцho senпtu fakulty 

7. prof. Ing. Zuzana DvoUпkovп, CSc. veНouМí katedry personalistiky 

8. prof. Ing. Eva KТslТnРerovп, CSc. veНouМí katedry poНnТkovц ekonomiky 

9. prof. Ing. JТnНUТМh Soukup, CSc. veНouМí katedry mikroekonomie 

10.. doc. JUDr. Ing. Radek Novпk, CSc veНouМí katedry logistiky 

11. doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. veНouМí katedry marketingu 

12 Ing. Lenka ŠveМovп, Ph.D. гпstupkвně veНouМího katedry managementu 

13. doc. Ing. JТUí Patočka, CSc. veНouМí katedry arts managementu 

14. prof. VпМlav Riedlbauch гпstupМe veНouМího katedry arts managementu 

15. Ing. Jan VoUeМhovský taУemník pro stuНentskц гпležТtostТ 
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Kolegium děkana FPH od 1. 7. 2014 

1. proП. InР. Ivan Nový, CSc. Нěkan Пakultв 

2. proП. InР. JТnНUТМh Soukup, CSМ. 
statutпrní гпstupМe, proНěkan pro гahranТční vгtahв 
veНouМí kateНrв mТkroekonomТe 

3. DoМ. InР. Hana MТkovМovп, Ph.D. ProНěkanka pro peНaРoРТМkou čТnnost 

4. НoМ. MРr. InР. MartТn Lukeš, Ph.D. proНěkan pro věНu, výгkum a Нoktorskц stuНТum 

5. НoМ. InР. MТroslav Karlíček, Ph.D. 
proНěkan pro spoluprпМТ s praбí a PR, veНouМí 
katedry marketingu 

6. НoМ. InР. JТUí HnТlТМa, Ph.D. 
prorektor VŠE, veНouМí kateНrв poНnТkovц 
ekonomiky 

7. Mgr. Ing. StanТslav Hпša, Ph.D. veНouМí kateНrв manaРementu 

8. НoМ. InР. JТtka Srpovп, CSМ. гпstupМe veНouМího kateНrв manaРementu 

9. НoМ. InР. Tomпš Pavelka, Ph.D. гпstupМe veНouМího kateНrв mТkroekonomТe 

10. НoМ. PhDr. DanТela Pauknerovп, Ph.D. veНouМí kateНrв psвМholoРТe a soМТoloРТe Uíгení 

11. НoМ. JUDr. InР. RaНek Novпk, CSМ. veНouМí kateНrв loРТstТkв 

12. proП. InР. Zuгana DvoUпkovп, CSМ. veНouМí kateНrв personalТstТkв 

13. InР. Marek StUíteský, Ph.D. kateНra personalТstТkв, pUeНseНa AS 

14. НoМ. InР. JТUí Patočka, CSМ. veНouМí kateНrв arts manaРementu 

15. proП. VпМlav RТeНlbauМh гпstupМe veНouМího kateНrв arts manaРementu 

16. Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. veНouМí Centra ТnПormatТkв 

17. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. UeНТtel proРramu CEMS 

18. Ing. Pavel Mikan sвstцmový ТnteРrпtor 

19. InР. MartТna PolпМhovп tajemnice fakulty 

20. Klпra VaМkovп sekretarТпt Нěkana 
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3. Studijní a pedagogická činnost 

3.1 Studijní programy a obory 

V roce 2014 nabíгela Fakulta poНnТkohospoНпUskп studium na všeМh tUeМh stupníМh: 

 v bakaláUském stupni studia (stanНarНní doba studia 3 roky): 

a. obor Podnikovп ekonomika a management (českв); 

b. obor ЭкÜÖÜ½ика äëñÑäëиятия и ½ñÖñÑ¢½ñÖт (rusky); 

c. obor Corporate Finance and Management (anglicky); 

d. obor Arts Management (českв); 

 ve stupni navazujícího magisterského studia (stanНarНní Нoba studia 2 roky): 

a. obor Podnikovп ekonomika a management (českв); 

b. obor Arts Management (českв); 

c. obor International Management (anglicky); 

 ve stupni doktorského stuНТa (stanНarНní doba studia 3 roky): 

a. obor Podnikovп ekonomika a management (českв, anglicky); 

b. obor Ekonomie (českв, anglicky). 

Studium probíhп na všeМh výše uveНenýМh stupníМh v pravТНelnц Нenní výuМe (tzv. preгenční 

forma). Výuka v ruštТně probíhп jak na Vвsokц škole ekonomТМkц v Praze, tj. studenti jsou 

pUТУímпní do studia v Praze, tak současně blokovou formou na Moskevskц městskц unТverгТtě Uíгení 

VlпНв Moskvy (ぜÜï¡Üçï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú ÜÖóçñëïóöñö Üäëíç¿ñÖóя ぢëíçóöñ¿áïöçí ぜÜï¡ç▲, 

ぜГばば). 

Na navaгuУíМím maРТsterskцm stupni studia bвl otevUen obor Podnikovп ekonomika a management 

i v tzv. НТstanční Пormě studia, tгn., že staНТum probíhп prostUeНnТМtvím samostuНТa na гпklaНě pUesně 

stanovenýМh stuНТУníМh požaНavků a za pomoci stuНТУníМh opor  a stuНТУníМh soustUeНění, tzv. 

tutorТпlů, kdy probíhп pUímý kontakt s vвučuУíМímТ – výuka, konzultace, prezentace obtížněУšíМh 

pasпží výukв, гkouškв apod. 
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StuНТУní obor International Management (IG) je vвučovпn pouze na maРТsterskцm stupni studia a je 

určen pro talentovanц absolventy ekonomicky гaměUenýМh bakalпUskýМh stuНТУníМh proРramů s 

výbornou гnalostí anРlТМkцho jazyka, velmi dobrou гnalostí Нalšího МТгího jazyka a se гпУmem o 

meгТnпroНní poНnТkatelskц prostUeНí. VýМhoНТskem stuНТУního oboru je prestТžní meгТnпroНní 

program CEMS MIM (Master in International Management), který je v posleНníМh sedmi letech 

pravТНelně hodnocen Нeníkem Financial Times jako Мelosvětově první až seНmý neУlepší 

maРТsterský program гaměUený na management. Splněním všeМh poНmínek stuНТУního oboru a po 

absolvovпní praxe гískпvп student navíМ, kromě titulu Тnženýr (InР.), i meгТnпroНně uгnпvaný 

МertТПТkпt CEMS MIM, Master in International Management. 

Na navaгuУíМím maРТsterskцm stupni studia si studenti volí i jednu veНleУší specializaci, kterп 

roгšТUuУe oНborný profil absolventa a poskytuje mu tak lepší výběr praМovníМh pUíležТtostí. Na Мelц 

VŠE v Praze se nabíгí na čtвUТМet veНleУšíМh speМТalТгaМí, jen fakulta nabíНla v roce 2014 víМe jak 

Нesítku veНleУšíМh speМТalТгaМí, Уak o tom svěНčí tabulka 3.1. 

O veНleУší speМТalТгaМe naší Пakultв Уe trvale гnačný гпУem. Z reРТstraМí a гпpТsů veНleУšíМh 

speМТalТгaМí vвplývп, že v roМe 2014 sТ г Мelkem 2106 stuНentů veНleУší speМТalТгaМТ FPH reРТstroval 

Уako první v poUaНí ř01 stuНent (tУ. 42,Ř %), pUТčemž poНíl гapsanýМh stuНentů ostatníМh Пakult ve 

veНleУšíМh speМТalТгaМíМh FPH čТnТl 67 %. 

Tabulka 3.1: Vedlejší specializace nabízené Fakultou podnikohospodáUskou 

1 AnalвtТk ПТnančního sektoru 

2 Manažer kulturв a umění 
3 Poradce-Auditor 
4 FТnanční manažer 
5 Fundraising  

6 Personпlní manaРement, 
7 Management kvality a Lean Six Sigma 
8 Logistika – meгТnпroНní pUeprava a гasТlatelství 
9 ManaРement ТnovaМí 
10 Marketing 
11 Malц a stUeНní poНnТkв 

12 ProУektový manaРement 
13 Manažerskп soМТoloРТe a psвМholoРТe 
14 Ekonomika sportu 

 

V Нoktorskцm stupni lze na Fakultě poНnТkohospoНпUskц studovat obor Podnikovп ekonomika a 

management a obor Ekonomie a to jak v preгenční čТ kombТnovanц Пormě studia. Studium může 

být realТгovпno jak v českцm, tak Т anРlТМkцm jazyce. 
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3.2 Výsledky pUijímacího Uízení 
V nпsleНuУíМí tabulkovц čпstТ jsou poНrobně uvedeny termínв a výsleНkв УeНnotlТvýМh pUТУímaМíМh 

Uíгení, kterц se konaly na Fakultě poНnТkohospoНпUskц v roce 2014. 

Tabulka 3.2: PUijímací Uízení do bakaláUského studia pro akademický rok 2014/2015 

Termíny pUijímacího Uízení 

Termín pUТУímaМíМh гkoušek 16. 17. 6. 2014 

Termín vвНпní roгhoНnutí o pUТУetí 18. 6. 2014 

Termín vвНпní roгhoНnutí o žпНosteМh o pUeгkoumпní operatТvně v гпkonnц lhůtě 

Termín nahlížení testů 26. 6. 2014 

Informace o výsledcích pUijímacího Uízení Obor PEM Obor AM 

Počet pUТhlпšenýМh uМhaгečů 2 168 417 

Počet uМhaгečů, kteUí se НostavТlТ k pUТУímaМí гkoušМe 1 312 269 

Počet uМhaгečů, kteUí splnТlТ poНmínkв pUТУetí 717 97 

Počet uМhaгečů, kteUí nesplnТlТ poНmínkв pUТУetí 595 172 

Počet uМhaгečů pUТУatýМh ke stuНТu 715 97 

Celkový počet uМhaгečů pUТУatýМh po pUeгkumnцm Uíгení 717 97 

NeУlepší možný výsleНek (boНв) 200 300 

NeУlepší Нosažený výsleНek (boНв) 200 260 

BoНovп hranТМe pro pUТУetí (body) 100 150 

Průměrný výsleНek pUТУímaМí гkouškв (boНв) 125 182 

SměroНatnп oНМhвlka výsleНků pUТУímaМí гkouškв (boНв) 34 37 

DeМТlovц hranТМe (boНв) 80 94 104 114 124 13 148 164 172 184 

134 145 157 172 194 206 214 228 

Do bakalпUskцho stuНТУního oboru ЭкÜÖÜ½ика äëñÑäëиятия и ½ñÖñÑ¢½ñÖт bylo v Praze 

pUТhlпšeno 29 uМhaгečů a pUТУato ke studiu 12 stuНentů. Do bakalпUskцho stuНТУního oboru 

Corporate Finance and Management bylo v Praгe pUТhlпšeno 58 uМhaгečů a pUТУato ke studiu 16 

stuНentů. 

 

Tabulka 3.3 PUijímací Uízení do navazujícího magisterského studia  2014/2015 
(oborв PoНnТkovп ekonomТka a manaРement, Arts manaРement) 

Termíny pUijímacího Uízení 

Termín pUТУímaМíМh гkoušek 9. 7. 2014 

Termín vвНпní roгhoНnutí o pUТУetí 9. 7. 2014 
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Termín vвНпní roгhoНnutí o žпНosteМh o 
pUeгkoumпní 

operatТvně v гпkonnц lhůtě 

Termín nahlížení testů 10. 7. 2014 

Informace o výsledcích pUijímacího Uízení 

Obor PEM prez. PEM dist. AM 

Počet pUТhlпšenýМh uМhaгečů 908 407 160 

Počet uМhaгečů, kteUí se НostavТlТ 
k pUТУímaМí гkoušМe 

597 278 97 

Počet uМhaгečů, kteUí splnТlТ poНmínkв 
pUТУetí 

423 181 35 

Počet uМhaгečů, kteUí nesplnТlТ 
poНmínkв pUТУetí 

174 97 62 

Počet uМhaгečů pUТУatýМh ke stuНТu 135 29 25 

Celkový počet uМhaгečů pUТУatýМh po 
pUeгkumnцm Uíгení 

160 39 32 

Počet pUТУatýМh beг pUТУímaМí гkouškв 
Нle směrnТМe Нěkana 

226 0 39 

NeУlepší možný výsleНek (boНв) 200 200 200 

NeУlepší Нosažený výsleНek (boНв) 192 182 162 

BoНovп hranТМe pro pUТУetí (boНв) 153 153 116 

Průměrný výsleНek pUТУímaМí гkouškв 
(body) 

130 83 102 

SměroНatnп oНМhвlka výsleНků 
pUТУímaМí гkouškв (boНв) 

28 60 24 

DeМТlovц hranТМe (boНв) 94 105 115 124 131 0 0 0 85 106 74 85 89 95 101 

139 147 154 165 117 126 137 149 109 117 123 131 

 

 

Tabulka 3.4 PUijímací Uízení do navazujícího magisterského studia  2014/2015 

(obor International Management) 

Termíny pUijímacího Uízení 

Termín ukončení pUТУímпní pUТhlпšek 28 2. 2014 

Termín roгhoНnutí o postupu Нo Нruhцho kola 14 3. 2014 

Termín vвНпní roгhoНnutí o žпНosteМh o pUeгkoumпní OperatТvně v гпkonnц lhůtě 

Termín nahlížení Нo materТпlů Průběžně během pUТУímaМího Uíгení 
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Termín Assessment Center 24 – 28. 3. 2014 

Termín roгhoНnutí o postupu Нo tUetího kola 4 4. 2014 

Termín konečnцho roгhoНnutí o pUТУetí 7 4. 2014 

Informace o výsledcích pUijímacího Uízení 

Počet pUТhlпšenýМh uМhaгečů 98 

Počet uМhaгečů postupuУíМíМh Нo Нruhцho kola 80 

Počet uМhaгečů postupuУíМíМh Нo tUetího kola 55 

Počet uМhaгečů pUТУatýМh ke stuНТu 41 

Počet uМhaгečů pUТУatýМh po pUeгkumnцm Uíгení 1 

Konečný počet гapsanýМh stuНentů k 1. гпUí 41 

 

Tabulka 3.5: PUijímací Uízení do doktorského studia 2014/2015 

Obor 
Prezenční 

forma 
Kombinovaná 

forma 
Vládní 

stipendisté 
Celkem 
pUijato Nastoupilo 

PoНnТkovп ekonomТka 
a management 

10 23 0 33 32 

Ekonomie 3 1 0 4 4 

Celkem 13 24 0 37 36 

3.2.1 Studenti fakulty 
K 31. 12. 2014 stuНovalo na Fakultě poНnТkohospoНпUskц Мelkem 3 432 stuНentů (tab. 3.6). Do tohoto 

počtu neУsou гahrnutТ stuНenti meгТnпroНníМh výměnnýМh proРramů. Z Мelkovцho počtu stuНentů na 

Fakultě poНnТkohospoНпUskц Уe v bakalпUskцm stuНТu гapsпno 1 783 (52 %), v navaгuУíМím 

maРТsterskцm stuНТu 1 540 (45 %) a na Нoktorskцm 10ř (3 %). 
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Tab. 3.6: Počty studentů k 31. 10. 2014 

Typ studia, studijní program, obor Celkem Prezenční Kombinovaná Distanční 

Arts Management (B-EM-AM) 284 284 x x 
Corporate Finance and 
Management  (B-EM-CFM) 29 29 x x 

Ekonomika predprijatija i 
meneНžment (B-EM-EPM) 

132 132 x x 

PoНnТkovп ekonomika a 
management (B-EM-PE) 

1 338 1 338 x x 

BakaláUský celkem 1 783 1 783 x   x 
Arts Management (N-EM-AM) 226 225 1 x  
International Management (N-EM-
IG) 

110 110  x x  
PoНnТkovп ekonomika a 
management (N-EM-PE) 

1 204 1 044 x  160 

Magisterský navazující celkem 1 540 1 379 1 160 
Ekonomie (D-ET-EK) 11 8 3 x 
PoНnТkovп ekonomika a 
management (D-EM-PEM) 

98 26 72 x 

Doktorský celkem 109 34 75 x 
Celkem za fakultu 3 432 3 196 76 160 

 

V kalenНпUním roce 2014 neúspěšně ukončТlo studium 324 stuНentů. Z toho 199 v bakalпUskцm studiu, 

103 v navaгuУíМím maРТsterskцm studiu a 22 ve studiu Нoktorskцm. Konkrцtní počtв jsou uvedeny 

v nпsleНuУíМí tabulce 3.7. 

Tab. 3.7: Počty studentů s neúspěšně ukončeným studiem (1. 1. 2014 - 31. 12. 2014) 

Typ studia, studijní program, obor Celkem
m 

P K D 
Arts Management (B-EM-AM) 35 35 x x 
Corporate Finance and Management (B-EM-CFM) 0 0 x x 

Ekonomika predprijatija i meneНžment (B-EM-EPM) 3 3 x x 

PoНnТkovп ekonomika a management (B-EM-PE) 161 161 x x 
BakaláUský celkem 199 199 x x 
Arts Management (N-EM-AM) 15 15 x x 
International Management (N-EM-IG) 4 4 x x 
PoНnТkovп ekonomika a management (N-EM-PE) 84 48 x 36 
Magisterský navazující celkem 103 67 x 36 
Ekonomie (D-ET-EK) 0 0 0 x 
PoНnТkovп ekonomika a management (D-EM-PEM) 22 6 16 x 

Doktorský celkem 22 6 16  

Celkem za fakultu 324 272 16 36 

 
Zahraniční studenti  

K 31. 12. 2014 studovalo na Fakultě podﾐikohospodářské 738 IiziﾐIů: ﾐejvíIe oHčaﾐů Sloveﾐské republiky 

(296 studeﾐtů), dále pak Ruské federace (215 studeﾐtů) a Vietﾐaﾏské soIialistiIké republiky (59 studeﾐtů). 
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3.2.2 Absolventi Fakulty podnikohospodáUské 
V roce 2014 na Fakultě poНnТkohospoНпUskц úspěšně гakončТlo studium celkem 988 stuНentů (jejich 

struktura je гnпгorněna v tabulce 3.8). Z toho 467 v bakalпUskцm stupni studia, 506 v navaгuУíМím 

maРТsterskцm stupni a 15 ve stupni Нoktorskцm. 

Tab. 3.8: Počty absolventů od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

Typ studia, studijní program, obor Celkem P K D 

Arts Management (B-EM-AM) 77 77 x x 

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

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

PoНnТkovп ekonomika a management (B-EM-PE) 390 390 x x 

BakaláUský celkem 467 467 x x 

Arts Management (N-EM-AM) 58 54 4 x 

International Management (N-EM-IG) 45 45 x x 

PoНnТkovп ekonomika a management (N-EM-PE) 403 365 x 38 

Magisterský navazující celkem 506 464 4 38 

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

PoНnТkovп ekonomika a management (D-EM-PEME) 0 0 0 x 

PoНnТkovп ekonomika a management (D-EM-PEM) 14 0 14 x 

Doktorský celkem 15 0 15 x 

     

Celkem za fakultu 988 931 19 38 

 

3.2.3 Uplatnění absolventů na trhu práce 

NпsleНuУíМí informace vвМhпгeУí z průгkumu Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení 

absolvovaného studia, kterц pravТНelně realizuje Vвsokп škola ekonomТМkц v Praze během 

promoМí. Jde o absolventy z roku 2014. 

Absolventi Fakulty poНnТkohospoНпUskц гačínaУí svou karТцru pUevпžně v sektoru obchodu a 

služeb (22 %), ПТnanМí, bankovnТМtví a poУТšťovnТМtví (14 %), čТ průmвslu a energetiky (12 %). 

Na čпstečný čТ plný praМovní úvaгek v roМe 2014 praМovalo Řř % absolventů. 82 % absolventů УТž 

гnп svцho гaměstnavatele pro plný praМovní úvaгek. 

VíМe než 50 % absolventů uvпНí nпstupní plat mezi 20.000 – 30.000 Kč, 25 % mezi 30.000 až 

40.000 Kč. 
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4. Věda, výzkum a doktorské studium 

4.1 ZaměUení vědy a výzkumu na fakultě 

V roМe 2014 bвla věНeМkovýгkumnп prпМe Fakultв poНnТkohospoНпUskц tematТМkв гaměUena na 

гkoumпní НopaНů souНobцho společensko-ekonomТМkцho vývoУe Нo mТkroekonomТkв. ÚstUeНním 

tцmatem věНeМko-výгkumnýМh aktТvТt bвlo posilování konkurenceschopnosti českц ekonomiky. 

Další klíčovп tцmata гahrnovala гkoumпní poНnТkatelskц aktТvТtв v гТskovцm sektoru Т sektoru 

kulturв, neгaměstnanostТ, Тnsolvenční praбe, vвhoНnoМení eПektТvТtв НotačníМh proРramů, a 

hoНnoМení ТnovaМí. 

MeгТ hlavní Мíle roгvoУe věНв a výгkumu na FPH VŠE patUí kvalТtní publТkační čТnnost, гvвšovпní 

věНeМkц kvalТПТkaМe гaměstnanМů Пakultв prostUeНnТМtvím habТlТtačního a proПesorskцho Uíгení, 

гvýšení гaТnteresovanostТ vвučuУíМíМh na publТkační čТnnostТ a гaveНení evaluačního proМesu věНeМkц 

prпМe. 

4.2 Externí výzkumné projekty – granty 

JeНnotlТvц kateНrв se poНílely na UaНě výzkumných projektů, ПТnancovaných grantovými agenturami 

v ČR Т v EU. 

Tab. 4-1: Externí výzkumné projekty 

Název grantu Trvání Jméno hlavního Uešitele Zkratka 

CUPESSE-Cultural Pathway to 
Economics Self-Sufficiency and 
Entrepreneurship 

2014-
2016 

proП. InР. Ivan Nový CSМ., НoМ. 
MРr. InР. MartТn Lukeš, Ph.D., 
Katedra psychologie a 
soМТoloРТe Uíгení 

7 RP 

KontraПaktuпlní hoНnoМení НopaНů 
strukturпlníМh ПonНů v poНnТkovц sПцUe 

2012-
2014 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., 
Katedra managementu 

GAČR 

OНhaН a analýгa strukturпlní 
neгaměstnanostТ v ekonomТkпМh stUeНní a 
výМhoНní Evropв 

2013-
2014 

НoМ. InР. Vít Pošta, Ph.D., 
Katedra mikroekonomie 

GAČR 

EПektТvní metoНТkв poНporв malýМh a 
stUeНníМh subУektů sektoru kultury v 
prostUeНí nпroНní a evropskц ekonomТkв 

2011-
2015 

proП. Petr Dostпl Ph.D., MA, 
Katedra Arts managementu 

MKČR 

DopaНovп evaluaМe veUeУnýМh proРramů v 
oblastТ ŽP 

2014-
2015 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., 
Katedra managementu 

TAČR 

HoНnoМení ТnovaМí 2014-
2015 

proП. InР. Jaromír Veber CSМ., 
Katedra managementu 

TAČR 

Výгkum Тnsolvenční praбe v ČR s Мílem 
vвtvoUТt nпvrhв гměn leРТslatТvв, kterц bв 
umožnТlв гvýšení výnosů г ТnsolvenčníМh 
Uíгení pro věUТtele a tím bв napomohlв 

2014-
2015 

proП. InР. Eva KТslТnРerovп 
CSМ., KateНra poНnТkovц 
ekonomiky 

TAČR 
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гvýšení konkurenМesМhopnostТ českц 
ekonomiky 

Výгkum současnýМh poНnТkatelskýМh 
aktТvТt v ČR a гaМhвМení УeУТМh гměn v 
posleНním obНobí a porovnпní v 
meгТnпroНním konteбtu metoНou GEM 

2013-
2015 

doc. Ing. Mgr. MartТn Lukeš, 
Ph.D., Katedra psychologie a 
soМТoloРТe Uíгení 

TAČR 

Leadership and Urban and Regional 
Development 

2014 
InР. MartТn Špaček, KateНra 
poНnТkovц ekonomТkв 

Ostatní 

RSA Research Network on Effectivness, 
added value and future of EU cohesion 
policy 

2013-
2014 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., 
Katedra managementu 

Ostatní 

 

Za Нva neУvětší výгkumnц proУektв Пakultв lгe považovat meгТnпroНní výгkumný proУekt CUPESSE 

realТгovaný v rпmМТ 7. rпmМovцho proРramu EU a výгkumný proУekt NAKI: EПektТvní metoНТkв 

poНporв malýМh a stUeНníМh subУektů sektoru kulturв v prostUeНí nпroНní a evropskц ekonomТkв 

poНporovaný MТnТsterstvem kulturв ČR.  

Projekt CUPESSE se věnuУe komparatТvní analýгe poptпvkovц Т nabíНkovц straně neгaměstnanostТ 

mlaНýМh lТНí v osmТ členskýМh stпteМh EU (Rakousko, Českп republТka, Dпnsko, NěmeМko, 

Ma@arsko, ItпlТe, Španělsko a Velkп BrТtпnТe) a Нvou pUТНruženýМh гemíМh (ŠvýМarsko a TureМko). 

Tвto гemě bвlв vвbrпnв pro růгnou míru neгaměstnanostТ mlaНýМh lТНí. Cílem proУektu Уe гískat 

uМelený obraг o pUíčТnпМh a НůsleНМíМh neгaměstnanostТ meгТ mlaНýmТ lТНmТ, Пormulovat strateРТe a 

Нoporučení veНouМí k Uešení tohoto neustпle se prohlubuУíМího problцmu. ProУekt sНružuУe šТrokou síť 

výгkumnýМh praМovníků a oНborníků г oblastТ ekonomТe, hospoНпUskц a soМТпlní polТtТkв, 

psвМholoРТe a soМТoloРТe. ProУekt CUPESSE Уe гaměUen na kompleбní poМhopení pUíčТn a НůsleНků 

velmТ vвsokц mírв neгaměstnanostТ meгТ mlaНýmТ lТНmТ v Evropě a МhМe umožnТt lцpe posouНТt 

НopaНв a účТnnost polТtТk v oblastТ trhu prпМe. SpeМТПТkem proУektu Уe hlubokц гaměUení na 

nabíНkovou stranu, tгn. na Пaktorв na straně mlaНýМh lТНí, kterц veНou k neгaměstnanostТ. To může 

být výraгnou pUТНanou hoНnotou pro ПormulaМТ skutečně účТnnýМh polТtТk. CUPESSE УНe гa současný 

stav poгnпní a analвгuУe, Уak Уsou v kulturním konteбtu roНТn pUeНпvпnв normв, hoНnotв, postoУe a 

pUesvěНčení a Уak tвto kulturní МharakterТstТkв ovlТvňuУí НoveНnostТ mlaНýМh lТНí, kterц potom 

nпsleНně maУí vlТv na УeУТМh гaměstnatelnost a soběstačnost. Hlavním koorНТnпtorem proУektu 

CUPESSE Уe UnТversТtтt MannheТm, Нoba trvпní Уe plпnovпna na 1. 2. 2014 až 31. 1. 201Ř. 
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Hlavní výгkumnц Мíle proУektu NAKI Уsou nпsleНuУíМí: 

 IНentТПТkovat kulturní potenМТпl Пormou tвpoloРТМkц pasportТгaМe kulturníМh obУektů a 

orРanТгaМí s nimi spoУenýМh, МharakterТгovпní reпlnýМh poНmínek pro ПunРovпní malýМh a 

stUeНníМh subУektů (prпvnТМkц a ПвгТМkц osobв, orРanТгaМe malц a stUeНní velТkostТ, soukromц 

subУektв, neгТskovц orРanТгaМe a sНružení) apoН. 

 Analвгovat ТnПormaМe o ekonomТМkцm a prпvním prostUeНí pro ПunРovпní subУektů a porovnat 

stav ČR s vвbranýmТ evropskýmТ гeměmТ. 

 Analýгa ekonomТМkýМh nпstroУů veUeУnц ekonomТkв pUТ eПektТvní poНpoUe kulturв a veUeУnýМh 

služeb kulturв. 

 Analвгovat možnostТ vвužТtí kulturního potenМТпlu ČR a navrhnout oНpovíНaУíМí manažerskц 

postupв pro malц a stUeНní subУektв a Нпle Пormulovat pUíslušnп Нoporučení pro kulturní 

polТtТkв stпtu, reРТonů a munТМТpalТt. 

 Analвгovat a navrhnout vhoНnц ekonomТМkц nпstroУe a nпstroУe Uíгení (uplatňovanц v 

orРanТгaМíМh) pro poНporu Uíгení malýМh a stUeНníМh subУektů v kultuUe. 

4.3 Interní výzkumné projekty 

Fakulta гískala Т čпst prostUeНků г ТnstТtuМТonпlní poНporв na НlouhoНobý konМepční roгvoУ 

výгkumnц orРanТгaМe (VŠE v Praгe). 

VeНení Fakultв poНnТkohospoНпUskц se v leteМh 2012 - 2014 roгhoНlo soustUeНТt prostUeНkв г 

ТnstТtuМТonпlní poНporв na НlouhoНobý konМepční roгvoУ výгkumnц orРanТгaМe Нo výгkumnцho 

proУektu s nпгvem Konkurenceschopnost, který se štěpТl na pět НílčíМh proУektů.  Tвto proУektв bвlв 

гaměUenв гeУmцna na posílení kvalТtníМh publТkačníМh výstupů, ale tцž napU. na poНporu vвНпvпní 

Пakultního časopТsu Central European Business Review. ProУekt poНpoUТl ТnterНТsМТplТnпrní spoluprпМТ 

napUíč Пakultou a Нíkв němu se tцž poНaUТlo roгvТnout věНeМkovýгkumný proПТl Пakultв. V roМe 2014 

bвlв všeМhnв proУektв úspěšně uгavUenв a výsleНkв bвlв pUeНloženв veНení Пakultв. PublТkační 

čТnnost Уe vвkaгovпna poН kóНem VŠE IP300040 (http://eso.vse.Мг/зsklenak/pМvse/). Bohatп a 

kvalТtní publТkační čТnnost Уe Нůkaгem toho, že proУekt Konkurenceschopnost bвl úspěšný a pUТnesl 

mnoho kvalТtníМh věНeМkovýгkumnýМh výsleНků a výstupů. 
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Tab. 4.2: Institucionální podpora 

Projekt: Konkurenceschopnost – dílčí projekty v roce 2014 

Hlavní Uešitel              Název dílčího projektu Katedra 

doc. Ing. Miroslav 
Karlíček, Ph.D. Role гпkaгníků v českýМh ПТrmпМh KMG 

doc. Mgr. Ing. Martin 
Lukeš, Ph.D. 

Faktorв ovlТvňuУíМí novou poНnТkatelskou aktТvТtu a 
УeУí vývoУ v Českц republТМe 

KPST 

proП. InР. JТnНUТМh Soukup, 
CSc. 

Zdroje a perspektivy rozvoje evropskýМh ekonomТk na 
počпtku 21. století v konteбtu souНobц РlobalТгaМe 

KMIE 

od 2014 Ing. Miroslav 
Špaček, Ph.D., MBA 

ManaРement ТnovaМí KM 

Prof. Ing. Eva 
KТslТnРerovп, CSМ. 

RoгhoНuУíМí aspektв vývoУe konkurenМesМhopnostТ 
poНnТků a nпroНníМh ekonomТk v Рlobпlním 
hospoНпUskцm sвstцmu 

KPE 

V souvislosti s UešenýmТ proУektв na Fakultě poНnТkohospoНпUskц bвlв na Пakultě uskutečněnв tвto 

konference: 

 CSR - UnТverгТta spoluvвtvпUí svou гemТ, Нatum konпní 5.12.2014, místo konпní:  Českп 

гeměНělskп unТverгТta v Praгe  

 Aktuпlní výгvв marketТnРu a УeУТМh uplatnění v praбТ 

 KonПerenМe v ČNB - InsolvenМe 2014: HleНпní Мestв k vвšším výkonům, 20. 5. 2014 

 SemТnпU v PoslaneМkц sněmovně parlamentu ČR - Insolvenční praбe: VěUТtelц a НlužníМТ, 13. 11. 

2014 

 8th International Days of Statistics and Economics 

 2. MeгТnпroНní konПerenМe o Тnovačním manaРementu (InnovatТon ManaРement anН Companв 

Sustainability, IMACS) 

 MoНerní pUístupв k manaРementu a ekonomТМe kulturв 

Do výгkumnýМh aktТvТt Пakultв se stпle víМe гapoУuУí stuНentТ Пakultв. VeНle гapoУení stuНentů 

Нoktorskцho stuНТa se гvвšuУe poНíl Т stuНentů гeУmцna maРТsterskýМh proРramů, tТ se mohou гapoУТt 

Пormou гpraМovпvпní tгv. busТness proУektů, kterц Уsou neНílnou součпstí stuНТУníМh proРramů CEMS 

a Honors Academia. 

NпsleНuУíМí tabulka pUТnпší pUehleН o pUТУatýМh a UešenýМh proУekteМh v rпmМТ speМТПТМkцho výгkumu 

гaměUenцho na výгkumnц proУektв stuНentů Нoktorskцho stuНТa. Tвto proУektв Уsou poНporovanц 

prostUeНnТМtvím Interní Рrantovц aРenturв školв. 
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Z Мelkovцho počtu 32 nově poНanýМh věНeМkýМh proУektů bвlo 15 nпvrhů proУektů a 2 proУektв na 

poUпНпní konПerenМe pUТУatýМh a 15 nпvrhů proУektů bвlo гamítnuto. RaНa Нпle proУeНnala 1 nпvrh 

proУektu, Уehož Uešení bвlo гahпУeno v roМe 2013 a UešТtelТ bвl proУekt sМhvпlen na pokračovпní Uešení 

v roce 2014 (F3/ 5/2013). 

Tab. 4.3: PUijaté projekty IGA v roce 2014 

EvТНenční 
číslo proУektu 

Nпгev 

F3/91/2014 
PoUпНпní konПerenМe: Řth InternatТonal Daвs oП StatТstТМs anН EМonomТМs 
Navrhovatel: НoМ. InР. Tomпš Pavelka, Ph.D. 
PraМovТště: KateНra mТkroekonomТe (FPH) 

F3/2/2014 

Analýгa гveUeУňovпní kótovanýМh a nekótovanýМh společností ve vвbranýМh 
гemíМh EU a Číně 
Navrhovatel: НoМ. InР. JТUí Strouhal, Ph.D. 
PraМovТště: KateНra poНnТkovц ekonomiky (FPH) 

F3/121/2014 
ZhoНnoМení НopaНu soМТпlní oНpověНnostТ poНnТku na výkonnost 
Navrhovatel: Ing. Josef Krause, Ph.D. 
PraМovТště: KateНra poНnТkovц ekonomТkв (FPH) 

F3/82/2014 

VlТv pUístupu гпkaгníka na volbu pUepravníМh, гasТlatelskýМh a loРТstТМkýМh 
služeb v multТmoНпlníМh pUepravпМh 
Navrhovatel: InР. Eva Šrпmkovп 
PraМovТště: KateНra loРТstТkв (FPH) 

F3/12/2014 
MěUení eПektТvnostТ Uíгení vвbranýМh pamпtkovýМh obУektů a kulturníМh eventů 
Navrhovatel: InР. ZНeněk Pпtek 
PraМovТště: KateНra Arts manaРementu (FPH) 

F3/66/2014 
KonПerenМe MoНerní pUístupв k managementu a ekonomice kultury 
Navrhovatel: InР. Marek Prokůpek 
PraМovТště: KateНra Arts manaРementu (FPH) 

F3/80/2014 
VlТv nepeněžníМh ТnМentТvů na nabíНku prпМe a praМovní proНuktТvТtu 
Navrhovatel: Ing. Petr Obergruber 
PraМovТště: KateНra mТkroekonomТe (FPH) 

F3/101/2014 
Sektorovп analýгa roНТnnýМh ПТrem v Českц republТМe 
Navrhovatel: Ing. Martin Brabec 
PraМovТště: KateНra poНnТkovц ekonomТkв (FPH) 

F3/129/2014 

PrТnМТpв víМekrТterТпlního hoНnoМení uplatňovanц pUТ hoНnoМení nabíНek ve 
veUeУnýМh гakпгkпМh 
Navrhovatel: Ing. David Kula, MBA 
PraМovТště: KateНra manaРementu (FPH) 

F3/39/2014 
Fúгe a akvТгТМe Уako nпstroУ strateРТМkцho Uíгení podniku 
Navrhovatel: Ing. Iveta Mackenzie 
PraМovТště: KateНra poНnТkovц ekonomТkв (FPH) 

F3/96/2014 
Klasifikace aktivit CSR a průгkum četnostТ realТгaМe aktТvТt v ČR 
Navrhovatel: InР. OnНUeУ Hвkš 
PraМovТště: KateНra manaРementu (FPH) 
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F3/124/2014 
Analýгa Тnovačního proМesu ПТrem v sektoru služeb 
Navrhovatel: InР. et InР. KateUТna JТUТnovп 
PraМovТště: KateНra manaРementu (FPH) 

F3/105/2014 

Analýгa běžnцho účtu platební bТlanМe s ohleНem na vlТv Мen ve vвbranýМh 
гemíМh Evropskц unТe 
Navrhovatel: InР. Petr Makovský, Ph.D. 
PraМovТště: KateНra mТkroekonomТe (FPH) 

F3/123/2014 
EkonomТМkп nпročnost sportu 
Navrhovatel: InР. Róbert KuМhпr 
PraМovТště: KateНra poНnТkovц ekonomТkв (FPH) 

F3/13/2014 
ReРТonпlní kultura v konteбtu malцho a stUeНního poНnТkпní 
Navrhovatel: InР. Jana Müllerovп 
PraМovТště: KateНra manaРementu (FPH) 

F3/69/2014 
VývoУ analвtТМkц metoНТkв pro hoНnoМení velТkostТ tвpovýМh praМovníМh poгТМ 
Navrhovatel: MРr. MartТn KopeМký 
PraМovТště: KateНra psвМholoРТe a soМТoloРТe Uíгení (FPH) 

F3/84/2014 
Faktorв sвnerРТМkцho potenМТпlu marketТnРovýМh a proНeУníМh ПunkМí 
Navrhovatel: InР. DanТela KolouМhovп 
PraМovТště: KateНra marketТnРu (FPH) 

F3/ 5/2013 
Analýгa vlТvu osobв poНnТkatele na Uíгení růstu ПТrmв  
Navrhovatel: Ing. Michal Andera  
PraМovТště: KateНra psвМholoРТe a soМТoloРТe Uíгení (FPH)  

4.4 Habilitační Uízení 
Dne 30. 0ř. 2013 bвlo гahпУeno habТlТtační Uíгení MРr. InР. MartТna Lukeše, Ph.D. v oboru PoНnТkovп 

ekonomТka a manaРement, kterц bвlo úspěšně ukončeno Нne 01. 04. 2014. PUeНseНou habТlТtační 

komТse bвla proП. InР. Hana MaМhkovп, CSМ., a InР. Lukeš pUeНložТl habТlТtační spТs Psychologie 

podnikпní. HabТlТtační pUeНnпška se konala Нne 05. 03. 2014 pUeН VěНeМkou raНou Пakultв a bвla na 

tцma Podnikatelské a inovační aktivity uvnitU firmy. 

Dne 18. 02. 2014 bвlo гahпУeno habТlТtační Uíгení InР. Lenkв ŠveМovц, Ph.D. v oboru PoНnТkovп 

ekonomТka a manaРement, kterц bвlo úspěšně ukončeno Нne 01. 07. 2014.  PUeНseНou habТlТtační 

komise byl prof. Ing. Petr DouМek, CSМ. InР. ŠveМovп pUeНložТla habТlТtační spТs poН nпгvem 

Vícekriteriпlní hodnocení za rizika. HabТlТtační pUeНnпška se konala Нne 0ř. 06. 2014 na tцma 

Integrace rizika a nejistoty do strategického rozhodovпní. 

Dne 12. 11. 2014 bвlo гahпУeno habТlТtačního Uíгení InР. JТnНUТМha ŠpТčkв, Ph.D. v oboru PoНnТkovп 

ekonomika a manaРement. PUeНseНou habТlТtační komТse bвl Уmenovпn proП. InР. MТroslav Svatoš, 

CSМ. a InР. ŠpТčka pUeНložТl habТlТtační spТs Nové ekonomické nпstroje Uízení rizika počasí. 

HabТlТtační pUeНnпška se konala pUeН věНeМkou raНou Пakultв Нne 0Ř. 02. 2015 na tцma Porovnпní 

schopnosti derivпtů na počasí snižovat pUíjmové riziko v energetice a v zemědělství. 
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4.5 Doktorské studium 

Doktorskц stuНТum probíhalo ve Нvou stuНТУníМh oboreМh: 

- PoНnТkovп ekonomika a management 

- Ekonomie 

K 31. 12. 2014 stuНovalo na Fakultě poНnТkohospoНпUskц VŠE v Praгe 10ř НoktoranНů, г toho 34 ve 

Пormě preгenční, 75 ve Пormě kombТnovanц a 24 stuНentů mělo pUerušenц studium. 

Tab. 4.4.: Počet studentů doktorského studia FPH ke dni 31. 12. 2014 

Typ studia, studijní program, obor Prezenční Kombinovaná Celkem 

 Akt. PUer. Akt. PUer. Akt. PUer. 

Doktorský 34 0 75 24 109 24 

P 62 01 EkonomТМkц teorТe (D-ET) 8 0 3 1 11 1 

P 62 08 Ekonomika a management 
(D-EM) 

26 0 72 23 98 23 

 

PUehleН počtu stuНentů Нoktorskцho stuНТa pUТУatýМh ke stuНТu v akaНemТМkцm roМe 2014/2015 uvпНí 

nпsleНuУíМí tabulka. 

Tab. 4.5: PUijímací Uízení na doktorské studium na FPH v roce 2014 

  Prezenční  Kombinovaná Vládní Celkem 
Nastoupilo 

Obor forma forma stipendisté pUijato 

PoНnТkovп ekonomТka a 
management 

10 23 0 33 32 

Ekonomie 3 1 0 4 4 

Celkem 13 24 0 37 36 

 

PUehleН НoktoranНů, kteUí v roМe 2014 úspěšně obhпУТlТ Нoktorskц НТsertační prпМe, ukaгuУe nпsleНuУíМí 

tabulka: 

Tab. 4.6.: Doktorské disertační práce obhájené na FPH v roce 2014, obor Podniková 
ekonomika a management 

Jmцno 
Datum 
obhajoby 

Nпгev prпМe 

Ing. Monika Barton, MBA 12. 11. 2014 
IntrapoНnТkпní a možnostТ Уeho roгvoУe v českцm 
prostUeНí 

InР. Hana Beranovп 07. 05. 2014  Kvalita praМovního žТvota v meгТnпroНní společnostТ 

InР. MРr. Vítěгslav BТМan 11. 06. 2014 SТРnalТгační Мhovпní na trhu prпМe a problцm vгНělпní 
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Ing. Mgr. Sylvie 
Eвsseltovп 

11. 06. 2014 MoНel oМeňovпní hrпčů v leНním hokeУТ a fotbale 

InР. Jana Fučíkovп  05. 02. 2014 
ManaРement НТverгТtв: Tíгení lТНí s roгНílnýmТ 
osobnostnímТ МharakterТstТkamТ 

Eva HomТnНovп 
Römerovп, MBA 

26. 03. 2014 Novц pUístupв v Uíгení neгТskovýМh НТvaНel v ČR 

InР. Barbora Koklarovп 15. 10. 2014 Získпvпní proПesní гpůsobТlostТ u oНborníků 

InР. VпМlav LeТnаeber 26. 03. 2014  AplТkaМe Пuггв množТn v Uíгení výkonnostТ poНnТku 

InР. DavТН Tíha, MBA 25. 06. 2014  
PolТtТka, polТtТМký marketТnР a seРmentaМe polТtТМkцho 
trhu v ČR 

Carsten SМhтПer 11. 06. 2014 
Asset Dividing Appraisal Model (ADAM) - Direct 
Real Estate Investment Evaluation 

InР. MoУmír Spпlovský 11. 06. 2014 
AplТkaМe Pollakovв metoНв HoНnoМení vТtalТtв 
poНnТků v českýМh poНmínkпМh 

InР. Barbora Strakovп 07. 05. 2014 
Interkulturní komunТkaМe a spoluprпМe 
v managementu ПТrem: česko-španělskп 

InР. VeronТka TeМhlovп 25. 06. 2014  
SpokoУenost гпkaгníků a jejich loajalita jako faktor 
НlouhoНobě uНržТtelnц konkurenční výhoНв 

Ing. Andrea Valenta 01. 10. 2014  
Tíгení praМovního výkonu v čТnoherní a muгТkпlovц 
sПцUe 

Mgr. Emil Velinov 25. 06. 2014 
Organisation life cycle and country socioeconomic 
characteristics impact on top management team 
characteristics 

 

Tab. 4.7: Doktorské disertační práce obhájené na FPH v roce 2014, obor Ekonomie 

Jmцno 
Datum 
obhajoby 

Nпгev prпМe 

InР. MРr. Vítěгslav BТМan 11. 06. 2014 SТРnalТгační Мhovпní na trhu prпМe a problцm vгНělпní 

4.6 Publikační činnost 
PublТkační čТnnost Fakultв poНnТkohospoНпUskц, vвУпНUenп počtв гпгnamů poНle УeНnotlТvýМh 

kateНer a tвpů publТkaМí, Уe uveНena v nпsleНuУíМí tabulМe. 

Tab. 4.8: Publikační činnost FPH v roce 2014 (stav ke dni 17. 4. 2015) 2 

Druh publikace KAM KLOG KMG KMIE KP KPM KPO KPSR KSG Celkem 

KnТžní monoРraПТe 2 1 2 4 4 7   3 4 17 

KnТžní monoРraПТe - 
pUíspěvek 

    2 1 1     1 1 6 

                                                           
2 TпНkв гvýraгněnц barevným poНklaНem oНpovíНaУí tвpům publТkaМí pro НoНпvkв Нo Нatabпгe RIV 
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Člпnkв v časopТse s 
impakt faktorem 

    2 2   2     8 13 

Člпnkв v časopТse 
(Scopus) 

1   2     1     13 14 

Člпnkв v časopТse гe 
seznamu RVVI 

  1 5 3 2 3     9 22 

Člпnkв v časopТse - 
reМenгovanц 

    11 8 2 2   1 14 36 

PUíspěvkв ve sborníku г 
konПerenМe sleНovanц v 
Conference Proceedings 
Citation Index 

1 1   15 4 12   2 14 45 

PUíspěvkв ve sborníku г 
konПerenМe sleНovanц ve 
Scopusu 

          1     1 2 

PUíspěvkв ve sborníku г 
konference s 
meгТnпroНní účastí 

  9 8 5 12 20 2 12 36 97 

MetoНТka uplatněnп a 
Нoporučenп orРпnem 
stпtní sprпvв pro praбТ 

          1     1 1 

Software                 1 1 

Souhrnnц výгkumnц 
гprпvв 

    1     1   1   3 

UspoUпНпní konПerenМe       2   3     2 4 

UspoUпНпní аorkshopu 2                 2 

KnТžní monoРraПТe - 
učebnТМe 

    1 1 1 1     9 11 

Skripta                 1 1 

PUíspěvkв ve sborníku г 
konference bez 
meгТnпroНní účastТ 

                2 2 

Abstrakt pUíspěvku na 
konПerenМТ publТkovaný 
ve sborníku 

1     1 2     4 3 11 

Poster na konferenci                 1 1 

Člпnkв v časopТse - 
nereМenгovanц 

  7 2   1 5     2 17 

Člпnkв v Нenním tТsku         2 1     1 4 

Sestavovatelskц prпМe - 
monografie 

1             1   2 



28 

 

Sestavovatelskц prпМe - 
sborník г konПerenМe s 
meгТnпroНní účastí 

      1   1     2 4 

Sestavovatelskц prпМe - 
číslo časopТsu 

    1           4 4 

Výгkumnц гprпvв - 
oponovanц 

          3       3 

Recenze       3       1 1 5 

Oponentskц posuНkв           2       2 

JТnц publТkaМe         3 5   2 3 13 

Celkem 8 19 37 46 34 71 2 28 133 343 

4.7 Soutěž o nejlepší fakultní publikační aktivitu 

SteУně Уako v pUeНМhoгíМh leteМh oМenТla VěНeМkп raНa Fakultв poНnТkohospoНпUskц neУlepší 

publТkační tТtulв гa rok 20143.  

Tab. 4.9: Oceněné publikační tituly autorů z FPH v roce 2014 

Kategorie: Místo Titul: 

OНbornп knТha I.  místo  

NOVÁK, RaНek, aj. Mezinпrodní kamionovп doprava a 
zasilatelství. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 282 s. ISBN 
978-80-7400-514-5. (Další autoUТ: MEDVE?, Jan, 
PERNICA, Petr, RATHOUSKÝ, BeНUТМh, ZELENÝ, 
Lubomír). 

  II. místo 
ŠPIČKA, JТnНUТМh. Nové ekonomické nпstroje Uízení rizika 
počasí. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. 256 s. Beckova 
edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-269-4. 

 III. místo 

PALÍŠKOVÁ, MarМela. Trh prпce v Evropské unii. 
Historický vývoj, aktuпlní trendy a perspektivy. 1. vyd. Praha: 
NaklaНatelství C. H. BeМk, 2014. 240 s. BeМkova eНТМe 
ekonomie. ISBN 978-80-7400-270-0. 

Člпnek v 
oНbornцm časopТse 

I. místo  

ŠPIČKA, JТnНUТМh, SMUTKA, Luboš. The TeМhnТМal 
Efficiency of Specialised Milk Farms: A Regional View. The 
Scientific World Journal [online] , 2014, č. ArtТМle ID řŘ514ř. 
13 s. ISSN 1537-744X. URL: 
http://dx.doi.org/10.1155/2014/985149. 

 II. místo 

VACÍK, EmТl, FOTR, JТUí, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, 
Ivan. Scenarios and their Application in Strategic Planning. 
E+M Ekonomie a Management, 2014, roč. XVII, č. 3, s. 11Ř–
135. ISSN 1212-3609. 

 III. místo 

ŠTAMFESTOVÁ, Petra. Tíгení výkonnostТ гpraМovatelskýМh 
poНnТků v ČR s Нůraгem na neПТnanční aspektв poНnТkпní. 
Politickп ekonomie [online], 2014, roč. 62, č. 4. 21 s. ISSN 
0032-3233. URL: http://www.vse.cz/polek/967. 

                                                           
3 víМe гНe: http://Пph.vse.Мг/veНa/ТnПormacni-podpora-vedy-a-vyzkumu/souteze/ 

http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Radek&prijmeni=NOV%C1K&katedra=KLOG
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Petr&prijmeni=PERNICA&katedra=KLOG
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Bed%F8ich&prijmeni=RATHOUSK%DD&katedra=KLOG
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Lubom%EDr&prijmeni=ZELEN%DD&katedra=KLOG
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Lubom%EDr&prijmeni=ZELEN%DD&katedra=KLOG
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Jind%F8ich&prijmeni=%8API%C8KA&katedra=KPE
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Marcela&prijmeni=PAL%CD%8AKOV%C1&katedra=KP
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Jind%F8ich&prijmeni=%8API%C8KA&katedra=KPE
http://dx.doi.org/10.1155/2014/985149
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Ji%F8%ED&prijmeni=FOTR&katedra=KPM
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Miroslav&prijmeni=%8APA%C8EK&katedra=KPM
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Petra&prijmeni=%8ATAMFESTOV%C1&katedra=KPE
http://www.vse.cz/polek/967
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UčebnТМe I. místo  TYLL, Ladislav. Podnikovп strategie. 1. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2014. 304 s. ISBN 978-80-7400-507-7. 

 II. místo 

DVOTÁČEK, JТUí, BOUKAL, Petr, KLEČKA, JТUí, MIKAN, 
Pavel. Due diligence – podstata, postupy, použití. 1. vyd. 
Praha : Wolters Kluwer, 2014. 172 s. ISBN 978-80-7478-
596-2. 

 III. místo 
STROUHAL, JТUí. Slovník poУmů IFRS. 2. aktualТгovanц 
vвНпní.Praha: Wolters Kluаer, a.s., 2014, s. 216 

4.8 Změny v podpoUe vědy v roce 2014 

Sвstцmovou гměnou bвlo гpUísnění nпroků na stuНentв Нoktorskцho stuНТa, pokuН Уde o publТkační 

výstupв. PovТnností НoktoranНů pro úspěšnц ukončení stuНТa Уe publТkovat alespoň УeНen člпnek 

v časopТse, který Уe гaUaгen Нo Нatabпгe SМopus čТ mп Тmpakt Пaktor Нle Thomson Reuters. Zпroveň 

bвlo УТž pUТ vвplпМení mТmoUпНnýМh stТpenНТí НoktoranНům pUТhlцНnuto k Нosaženým publТkačním 

výsleНkům. Cílem tohoto postupu Уe motТvovat НoktoranНв ke kvalТtní publТkační čТnnostТ. 

http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Ladislav&prijmeni=TYLL&katedra=KPE
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Ji%F8%ED&prijmeni=DVO%D8%C1%C8EK&katedra=KPE
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Petr&prijmeni=BOUKAL&katedra=KPE
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Ji%F8%ED&prijmeni=KLE%C8KA&katedra=KPE
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Pavel&prijmeni=MIKAN&katedra=KPE
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Pavel&prijmeni=MIKAN&katedra=KPE
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5. Internacionalizace 

InternaМТonalТгaМe se prolínп Нo peНaРoРТМkýМh, výгkumnýМh Т НalšíМh aktТvТt Пakultв a výгnamně 

ovlТvňuУe kvalТtu všeМh čТnností Пakultв. Nově гvolenц veНení Пakultв, věНomo sТ tцto skutečnostТ, 

pokračovalo Т naНпle v úsТlí гaměUenцm na roгvoУ ТnternaМТonalТгaМe. PoгТtТvně lгe hoНnotТt 

roгvíУeУíМí se výuku v meгТnпroНníМh stuНТУníМh proРrameМh (bakalпUskцho Т maРТsterskцho proРramu 

v anРlТčtТně, bakalпUskýМh proРramů v anРlТčtТně a v ruštТně), výuku oНbornýМh pUeНmětů v МТгíМh 

УaгвМíМh, aktТvní гapoУení učТtelů Нo čТnnostТ meгТnпroНníМh oНbornýМh sНružení, aktТvní vвstoupení 

na meгТnпroНníМh konПerenМíМh apoН. MaбТmпlní poНpora bвla současně věnovпna roгvoУТ 

stuНentskýМh mobТlТt, ať УТž ve Пormě semestrпlníМh výměnnýМh stuНТУníМh pobвtů čТ tгv. Пree movers. 

5.1 Mezinárodní akreditace a hodnocení 
Fakulta poНnТkohospoНпUskп (FPH) působí v rпmМТ evropskцho vгНělпvaМího prostoru. Proto se 

účastní meгТnпroНníМh hoНnoМení škol Т Пakult, abвМh bвlo možnц ověUТt kvalТtu Пakultв v 

meгТnпroНním konteбtu. 

Fakulta poНnТkohospoНпUskп uspěla v roМe 2014 v prestТžním hoНnoМení FТnanМТal TТmes. Účast v 

hoНnoМení FT Уe umožněna pouгe školпm, kterц Уsou členв CEMS nebo гískalв akreНТtaМТ EQUIS. 

HoНnoМení se týkп Нvou oblastí, v první Уsou hoНnoМenв maРТsterskц proРramв v oblastТ 

manaРementu a ve Нruhц vвsokц školв гaměUenц na manaРement a busТness. 

Akreditace EQUIS (The European Quality Improvement Sвstem) pUeНstavuУe špТčkovou Мelosvětově 

uгnпvanou akreНТtaМТ uНělovanou EFMD (European InternatТonal MembershТp OrРanТsatТon). Pro 

stпvaУíМí veНení Пakultв Уe гískпní akreНТtaМe EQUIS prvoUaНým Мílem v oblastТ ТnternaМТonalТгaМe. 

Cílem není pouгe гískпní akreНТtaМe. Naplnění požaНavků akreНТtaМe v sobě гahrnuУe гпsaНní krokв 

směUuУíМí k proРresТvněУší kompleбní ТnternaМТonalТгaМТ Пakultв, ať to Уe výuka v МТгíМh УaгвМíМh 

гaУТšťovanп Уak učТtelТ Пakultв, tak hostuУíМímТ proПesorв, semestrпlní stuНТУní pobвtв stuНentů, 

rostouМí počet pUТУímanýМh гahranТčníМh stuНentů, Нпle působení učТtelů Пakultв na гahranТčníМh 

školпМh, гapoУení Нo meгТnпroНníМh proУektů čТ pUТУímпní МТгíМh stпtníМh pUíslušníků Нo trvalцho 

praМovního poměru a УeУТМh ТnteРraМТ Нo žТvota kateНer resp. Пakultв. VeНení Пakultв na poНгТm 2014 

гahпУТlo pUípravu Нokumentů potUebnýМh k otevUení akreНТtačního proМesu pUТ orРanТгaМТ EFMD. 

V hoНnoМení maРТsterskýМh proРramů se stuНТУní maРТsterský proРram PoНnТkovп ekonomТka a 

management umístТl na 77. místě. ZНe Уe nutno poНtrhnout, že FT publТkuУe výsleНkв pouгe Ř0 

neУlepšíМh škol. V konteбtu s počtem maРТsterskýМh proРramů v oblastТ manaРementu to Уe 

beгpoМhвbв výгnamný úspěМh Пakultв. 



31 

 

Druhým úspěМhem v rankТnРu FT Уe pпtц místo výše popsanцho společnцho evropskцho 

meгТnпroНního proРramu CEMS Masters Тn InternatТonal ManaРement (CEMS MIM), na Уehož 

výuМe se Пakulta poНílí; proРram CEMS Уe součпstí maРТsterskцho stuНТУního proРramu Fakultв 

poНnТkohospoНпUskц InternatТonal ManaРement. CEMS MIM bвl tak potvrгen Уako eбМelentní 

proРram alТanМe špТčkovýМh škol (členskýМh škol CEMS) ve vгНělпvпní v oblastТ manaРementu. 

CEMS MIM poskвtuУe svým stuНentům vвsokц knoа-hoа a pUíležТtost гahпУТt svoУТ karТцru na polТ 

meгТnпroНního manaРementu. HoНnoМení FT současně ukпгalo, že karТцra absolventů proРramu 

CEMS MIM vвkaгuУe velmТ rвМhle rostouМí trenН. 

TUТ Пakultв Vвsokц školв ekonomТМkп v Praгe (včetně Fakultв poНnТkohospoНпUskц) se účastnТlв v 

roМe 2014 evropskцho proУektu U-multТrank. Výstupem proУektu Уe porovnпní víМe než 500 

evropskýМh vвsokýМh škol v oblastТ vгНělпvпní, výгkumu, transПeru гnalostí a УeУТМh гapoУení Нo 

meгТnпroНníМh vгtahů. VeUeУnostТ Уsou гпvěrв proУektu, včetně hoНnoМení bakalпUskýМh, 

maРТsterskýМh Т НoktorskýМh stuНТУníМh proРramů Fakultв poНnТkohospoНпUskц, Нostupnц oН května 

roku 2014 na oПТМТпlníМh strпnkпМh proУektu. 

5.2 Internacionalizace výuky 

V akaНemТМkýМh leteМh 2013/14 a 2014/15 pokračovala výuka navaгuУíМího maРТsterskцho stuНТУního 

oboru InternatТonal ManaРement, kterп probíhп plně v anРlТМkцm УaгвМe. VýМhoНТskem obsahovцho 

гaměUení stuНТУního oboru Уe meгТnпroНní proРram CEMS MIM (Master´s DeРree Тn InternatТonal 

ManaРement), stuНТУní proРram tвpu JoТnt НeРree sítě CEMS (The Global AllТanМe Тn ManaРement 

EНuМatТon), Уež Уe sНružením Нnes УТž 2ř prestТžníМh vвsokýМh škol a 70 velkýМh multТnaМТonпlníМh 

ПТrem. Na УaUe 2014 úspěšně proběhlo na FPH hoНnoМení kvalТtв tцto Пormв stuНТa гe stranв orРпnů 

CEMS (Peer Review Process). 

Na гпklaНě tUí-kolovцho pUТУímaМího Uíгení bвlo pro akaНemТМký rok 2014/15 pUТУato 55 stuНentů. 

Výukв se současně účastnТlo 17 stuНentů г partnerskýМh CEMS unТverгТt. V rпmМТ navaгuУíМího 

maРТsterskцho stuНТУního proРramu absolvuУí stuНentТ УeНen semestr na гahranТční partnerskц CEMS 

unТverгТtě. 

Výгnamnou čТnností v oblastТ ТnternaМТonalТгaМe stuНТУníМh proРramů bвlo pokračovпní 

akreНТtovanцho bakalпUskцho proРramu PoНnТkovп ekonomТka a manaРement v ruštТně, a to Уak 

proРramu realТгovanцho v Českц republТМe, tak proРramu realТгovanцho ve spoluprпМТ s Moskevskou 

stпtní unТverгТtou manaРementu VlпНв Moskvв v Ruskц ПeНeraМТ. 

OН гпUí 2013 bвla гahпУena výuka bakalпUskцho proРramu PoНnТkovп ekonomТka a manaРement v 

Praгe tцž v anРlТМkцm УaгвМe. V současnostТ гНe stuНuУe Мelkem v prvníМh Нvou ročníМíМh 2ř stuНentů. 
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V roМe 2014 stuНovalТ na Fakultě poНnТkohospoНпUskц НoktoranНТ г NěmeМka, ŠvýМarska, FranМТe, 

Ruska a KaгaМhstпnu. 

ProРram MBA Fakultв poНnТkohospoНпUskц v roМe 2014 opětovně гískal akreНТtaМТ němeМkц 

instituce FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Studenti 

MBA mohou nově vвbranц moНulв proРramu stuНovat ve ŠvýМarsku na ZHAW ZurТМh. 

Fakulta poНnТkohospoНпUskп vвučuУe гnačný počet oНbornýМh kursu v МТгíМh УaгвМíМh (гeУmцna v 

anРlТčtТně a ruštТně), Пakulta se poНílela na výuМe pUeНmětů v МТгíМh УaгвМíМh 2Ř % г nabíНkв Мelц 

školв. PUeНmětв pro smíšenц skupТnв českýМh a гahranТčníМh stuНentů bвlв vвučovanц praМovníkв 

Пakultв a hostuУíМímТ proПesorв. Ve většТně pUípaНů УНe o 3НlouhoНoběУší spoluprпМТ s hostuУíМímТ 

profesory, kteUí pUТУížНěУí kažНoročně г NěmeМka, Rakouska, FranМТe, KanaНв, Chorvatska čТ Ruska.). 

Působení hostuУíМíМh proПesorů mп šТroký vlТv na ТnternaМТonalТгaМТ УeНnotlТvýМh kateНer (poНrobněУТ 

vТг kapТtolв УeНnotlТvýМh kateНer). ZvвšuУíМí se počet vвučovanýМh pUeНmětů v МТгíМh УaгвМíМh, 

гeУmцna v anРlТčtТně, poНporuУe neУen výuku гahranТčníМh stuНentů (УeУТМh počet ovlТvňuУe počet 

vвУížНěУíМíМh stuНentů FPH), ale současně Т roгvoУ УaгвkovýМh sМhopností našТМh stuНentů. V počtu 

vвУížНěУíМíМh stuНentů na гahranТční stuНТУní pobвtв bвl гaгnamenпn poгТtТvní trenН, který bвl 

umožněn prпvě гvвšuУíМím se počtem nabíгenýМh pUeНmětů v МТгíМh УaгвМíМh. Celkem bвlo Нo 

гahranТčí vвslпno 16ř stuНentů Пakultв, г toho 42 stuНentů maРТsterskцho proРramu InternatТonal 

Management. ObНobě vвУížНěУí učТtelц Fakultв poНnТkohospoНпUskц vвУížНět pUeНnпšet Нo гahranТčí. 

Další Пormou ТnternaМТonalТгaМe výukв Уsou letní školв. V roce 2014 se konala na Erasmus University 

v RotterНamu (NТгoгemsko) letní škola s nпгvem Psychologie podnikпní. Letní školв se aktТvně 

účastnТlТ Уak peНaРoРovц, tak stuНentТ FPH. DalšímТ partnerskýmТ unТverгТtamТ, s nТmТž FPH 

spolupraМovala pUТ orРanТгaМТ a průběhu letní školв bвlв KatolТМkп unТverгТta Leuven (BelРТe), 

KatolТМkп unТverгТta LublТn (Polsko), SU KatoаТМe (Polsko), UNED (Španělsko), TU DresНen 

(NěmeМko), NвenroНe BusТness SМhool (NТгoгemsko) a Aston BusТness SМhool (UK). 

5.3 Další směry internacionalizace 

PraМovníМТ Пakultв pokračovalТ v Нlouholetц meгТnпroНní věНeМkц spoluprпМТ s vвbranýmТ 

гahranТčnímТ unТversТtamТ a věНeМkýmТ praМovТštТ. V roМe 2014 partТМТpovalТ napU. na 7th FP proУeМt 

CUPESSE (Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship, 

www.cupesse.eu), na  Global Entrepreneurship Monitor project (www.gemconsortium.rog) nebo na 

proУekteМh ПТnanМovanýМh гe švýМarskýМh a г norskýМh ПonНů. 

Současně bвlТ učТtelц Пakultв гapoУenТ Нo Мelц UaНв výгnamnýМh meгТnпroНníМh sНružení a asoМТaМí. 

Tato členství pUТnпší možnost účastnТt se meгТnпroНníМh výгkumnýМh proУektů, preгentovat výsleНky 

na meгТnпroНníМh konПerenМíМh (poНrobněУТ vТг kapТtolв УeНnotlТvýМh kateНer). 
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6. Spolupráce s praxí 
Fakulta traНТčně uНržuУe četnц kontakty s praбí, kterц maУí růгnц formy a podoby. 

V oblastТ spoluprпМe s ПТremnímТ partnerв nastala v roМe 2014 UaНa výгnamnýМh гměn. Fakulta 

гaveНla nový sвstцm partnerskц spoluprпМe, který partnerв Нělí Нo tUí kateРorТí (Рenerпlní partner, 

hlavní partner, partner), a to Уak na úrovnТ Пakultв, tak na úrovnТ УeНnotlТvýМh kateНer, pUíp. proРramů. 

Generпlním partnerem Пakulty byla v roМe 2014 společnost Metrostav, a.s. Hlavním partnerem bвla 

společnost MonНelцг CгeМh RepublТМ, s.r.o. Partnerв bвlв společnostТ PrТМeаaterhouseCoopers 

Českп republТka, s.r.o., KPMG Českп republТka, s.r.o., HOPI, a.s., Českц Мentrum, BD AНvТsorв, 

s.r.o. a Нalší. Fakulta měla rovněž Нva korporпtní partnerв proРramu CEMS, a to Plгeňský PraгНroУ, 

a.s. a ŠkoНa Auto, a.s. 

Fakulta ovšem navпгala v roce 2014 kontakt s НalšímТ potenМТпlnímТ ПТremnímТ partnerв. Jako 

perspektТvní se Уeví spoluprпМe s T-Mobile Czech Republic a.s., LEGO Production s.r.o., Creative 

ADТson s.r.o., ZenТthOptТmeНТa CгeМh RepublТМ a НalšímТ. 

ManažeUТ г těМhto a Мelц UaНв НalšíМh ПТrem se výгnamným гpůsobem гapoУuУí Нo výukв, konгultuУí 

bakalпUskц, НТplomovц Т НТsertační prпМe, гaУТšťuУí stuНentskц eбkurгe a stпže a poНíleУí se na 

výгkumnц čТnnostТ Пakultв. 

Navrženв bвlв rovněž гměnв ПakultníМh ТnstТtutů. Komerční čТnnost bв mělв k 1. 1. 2015 гaštТťovat 

tUТ hlavní Пakultní ТnstТtutв. Komerční vгНělпvпní mп Т naНпle pUíslušet ISBM (MeгТnпroНní škola 

poНnТkпní a manaРementu). Konгultační čТnnost bв ale měla nově pUíslušet prТmпrně InstТtutu 

excelence v manaРementu (pro oblast poНnТkпní a ПТremního manaРementu) a InstТtutu manaРementu 

a ekonomiky kultury (pro oblast arts managementu). Na Пakultě Нпle působí InstТtut personalТstТkв. 

InstТtutв гaměUenц na konгultační čТnnost maУí sloužТt Уako „pUemostění“ meгТ Пakultou a praбí. 

ČТnnost ТnstТtutů se mп UíНТt stanНarНním postupem: 1) НТaРnostТka problцmů Нanцho seРmentu praбe, 

2) nпvrh společnцho Uešení s praбí, 3) ТmplementaМe Uešení. InstТtutв teНв maУí UešТt problцmв, kterц 

praбТ tíží (poНobně, Уako Уe tomu u věНeМko-teМhnТМkýМh výгkumnýМh praМovТšť). 

InstТtutв se maУí гaměUovat na Уasně НeПТnovanп tцmata. Danц tцma čТ tцmata bв ТnstТtutв mělв UešТt 

v rovТně výгkumnц (v úгkц vaгbě na kateНrв a УeУТМh věНeМko-výгkumnц týmв) Т v rovТně 

Тmplementační (prostUeНnТМtvím akaНemТМkýМh praМovníků kateНer a konгultantů г praxe). Vzniknout 

tak maУí určТtп Мentra eбМelenМe, vвužívaУíМí гnalostní bпгe věНeМkýМh poгnatků (neПormпlní 

věНeМko-výгkumnц a Тmplementační týmв гaměUenц vžНв na УeНen konkrцtní problцm praбe), Уako 

Уe tomu na špТčkovýМh гahranТčníМh manažerskв orТentovanýМh školпМh. 
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7. Informatizace 

V roМe 2014 StUeНТsko ТnПormatТkв гaУТšťovalo čТnnostТ spoУenц s provoгem a sprпvou výpočetní 

teМhnТkв na Fakultě poНnТkohospoНпUskц – гeУmцna sprпvu a aktualТгaМТ аebovýМh strпnek Пakultв, 

kateНer a НalšíМh praМovТšť, teМhnТМkou poНporu гaměstnanМům Пakultв, гabeгpečení provoгu 

počítačovц učebnв RB 437 a гabeгpečení ПunkčnostТ kopírovaМíМh místností a výpočetní teМhnТkв v 

гaseНaМíМh místnosteМh FPH. Dпle Нo čТnnostТ StUeНТska ТnПormatТkв spaНala evТНenМe harНаaru, 

ТnstalaМe počítačů a Нalší teМhnТkв v kanМelпUíМh, asТstenМe гaměstnanМům a eбternТstům Пakulty v 

oblastТ poUíгení výpočetní teМhnТkв, skenovпní testů, asТstenМe užТvatelům antТplaРТпtorskцho 

sвstцmu Ephorus a Нalší čТnnostТ ТnПormačně-teМhnТМkцho rпгu. 

V roМe 2014 Нošlo k Нokončení pUeМhoНu na operační sвstцm WТnНoаs 7 na počítačíМh ve všeМh 

kancelпUíМh гaměstnanМů FPH, nasaгení OППТМe365 a s tím souvТseУíМí čТnnostТ. V letníМh měsíМíМh 

2014 proběhla rekonstrukМe a moНernТгaМe гaseНaМí místnostТ Нěkana a гkušebníМh (гaseНaМíМh) 

místností Пakultв a s tím spoУenц vвbavení místností výpočetní teМhnТkou – ТnstalaМe ТnteraktТvní 

tabule, novýМh proУektorů, notebooků a Нalší teМhnТkв. 
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8. Fakultní instituty 

8.1 Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM) 

V roМe 2014 ISBM НoplnТla, roгšíUТla a aktualТгovala stuНТУní a vгНělпvaМí proРramв pro ПТremní a 

manažerskou sПцru. Cílem vгНělпvaМíМh proРramů poН veНením ТnstТtutu Уe pUТpravenost absolventů 

pro stпle se měníМí НвnamТМkц poНnТkatelskц prostUeНí a takц prostUeНí stпtníМh ТnstТtuМí. ISBM 

vвužívп oНbornцho a věНeМkцho potenМТпlu oНbornц a peНaРoРТМkц prпМe Пakultв, resp. НalšíМh 

oНborníků Мelц školв. ČТní tak pomoМí několТka proРramů: 

MeгТnпroНní proРram Master of Business Administration byl reakreНТtovпn němeМkou společností 

FIBAA na НalšíМh 5 let (2014-201Ř) ve výšТ ř0 ECTS. ProРram Уe rovněž evaluovпn v Českц asoМТaМТ 

MBA škol (CAMBAS), ve kterц Уe ISBM aktТvním členem poНporuУíМím kvalТtu steУnoУmennýМh 

proРramů v Českц republТМe. K lektorům proРramu MBA patUí takц několТk гahranТčníМh oНborníků 

z partnerskýМh unТverгТt. 

Tab. 8.1: PUehled o studentech v programu MBA 

Akademický rok PUihlášeno PUijato Pokračují Ukončilo Národnost 

2009-2013 77 30 22 6 CZ, RU 

2014 35 24 26 2 CZ RU 

CELKEM 92 37 32 8 CZ, RU 

 

8.1.1 Firemní vzdělávání 
VeНle orРanТгaМe stuНТУního proРramu MBA ТnstТtut ISBM nabíгí UaНu krпtkoНobýМh vгНělпvaМíМh 

proРramů гpravТНla s obsahovým гaměUením Нle požaНavků гaНavatelů. PUehleН posвkuУe pUТpoУenп 

tabulka: 

Tab. Ř.2: Firemní vzdělávání 

Subjekt Počet posluchačů Počet dnů 

BD Advisory, s.r.o.   70 27 

Českп sprпva soМТпlního гabeгpečení 15 6 

Kustod, s.r.o. 17 20 

CELKEM 102 53 

 

V posleНníМh leteМh a v roМe 2014 tento trenН v roгvoУТ eбekutТvního vгНělпvпní pokračoval, pUТčemž 

veНení Пakultв a ISBM УeНnп o spoluprпМТ v oblastТ vгНělпvпní гaměstnanМů a manažerů s НalšímТ 

českýmТ ПТrmamТ pro pUíští rok (napU. T-Mobile). 
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8.1.2 Výzkumné a vzdělávací projekty 
ISBM se v roМe 2014 гпroveň гapoУТla Нo několТka meгТnпroНníМh věНeМkýМh a vгНělпvaМíМh 

proУektů: 

ISBM se stala partnerem výгkumnцho proУektu „Open Innovation Net“, který veНe ПТnskп 

„Lappeenranta UnТversТtв oП TeМhnoloРв, SМhool oП InНustrТal EnРТneerТnР anН ManaРement“. 

ProУekt probíhп ve spoluprпМТ s Нalší Нesítkou evropskýМh unТverгТt. Výstupem Уe věНeМkп analýгa, 

aplТkační nпvrhв, pТlotní ověUení a publТkaМe. 

Během roku 2014 ISBM realТгovala pТlotní proУekt OPVK StUeНočeskцho kraУe „Management 

kvality“, který bвl Уako vгНělпvaМí proРram určen pro veНouМí praМovníkв ve výrobníМh Т servТsníМh 

ПТrmпМh čТ aНmТnТstratТvníМh ТnstТtuМíМh. Tým peНaРoРů pUТpravТl konМept, učební poНklaНв a skrТpta 

pro Нevět pUeНmětů v roгsahu 22 školíМíМh Нní. Tento konМept bвl pТlotovпn s pUТhlпšenýmТ 15 

účastníkв a buНe pokračovat Т v НalšíМh Нvou leteМh. 

ISBM se v tomto roМe poНílela orРanТгačně na pUípravě konМeptu a rovněž lektorskв na výuМe letního 

meгТnпroНního ТntenгТvního kurгu na UnТverгТtě LУublУana společně s НalšímТ pětТ evropskýmТ 

partnerв na tцma „How the Cultural Background Influences Social Responsibility.“ Program bude 

pokračovat Уeště v roce 2015 a Уe určen takц pro stuНentв VŠE. 

ISBM pokračuУe v proУektu s partnerskou švýМarskou unТverгТtou ZHAW v CurвМhu (ZürТМh 

HoМhsМhule Пür anРeаanНte WТssensМhaПten) pro roky 2014 - 2015 poН nпгvem „Transfer know-

how“ v oblasti „Sustainable corporate responsibility.“ Výstupem proУektu buНe vгНělпvaМí konМept 

pro českц unТverгТtв, publТkaМe, meгТnпroНní konПerenМe v гпUí 2015 a první výuka nově 

akreНТtovanцho maРТsterskцho oboru v českцm a anРlТМkцm УaгвМe „Managerial Responsibility and 

Business Ethics“. 

ISBM ve spoluprпМТ s katedrou psвМholoРТe a soМТoloРТe Uíгení veНe proУekt „Development and 

Creation of Teaching Methods in Lifelong Learning Programmes“, který Уe oН polovТnв roku 2014 

realТгovпn Нíkв Рrantu Norskцho krпlovství – Norskц ПonНв. 

8.2 Marketingový institut (MKTI) 

MarketТnРový ТnstТtut FPH VŠE v Praгe nevвvíУel v roМe 2014 žпНnц aktТvТtв, a to г НůvoНu 

plпnovanцho гUíгení Пakultního InstТtutu eбМelenМe v manaРementu, který MarketТnРový ТnstТtut 

nahradil k 1. 1. 2015. MKTI bвl гrušen k 31. 12. 2014. 
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8.3 Institut managementu a ekonomiky kultury (IMEK) 

IMEK byl ustaven k 1. 1. 2014 Уako nпstroУ eПektТvněУší spoluprпМe kateНrв arts managementu s 

růгnýmТ kulturnímТ orРanТгaМemТ a ТnstТtuМemТ. Ta sТ vвžaНuУe НlouhoНoběУší pUípravu. ZпsaНní 

roгhovorв o tцmateМh a okruгíМh součТnnostТ bвlв v průběhu roku 2014 гahпУenв s NпroНním 

pamпtkovým ústavem, s NпroНním muгeem, ArМТbТskupstvím pražským, Plгeňským kraУem a 

konМem roku s MТnТsterstvem kulturв. Z těМhto aktТvТt se postupně preМТгuУe, Мo buНe pro УeНnotlТvц 

partnerв гaУímavou oblastí, kНe bв IMEK mohl pUТspět svýmТ oНbornýmТ kapaМТtamТ. 

Prvním reпlným výstupem popsanцho úsТlí bвla účast IMEK v Рrantovцm Uíгení Plгeňskцho kraУe na 

sklonku roku 2014. PUТhlпška bвla poНпna v UíУnu 2014, výsleНkв bвlв po proУeНnпní v pUíslušnýМh 

kraУskýМh РrцmТíМh oгnпmenв v únoru 2015. IMEK гískal Рrant na evaluaМТ letního ПestТvalu ř týdnů 

baroka, který se konп po Мelцm Plгeňskцm kraУТ v rпmМТ proУektu Plгeň – Evropskц hlavní město 

kultury 2015. 

VeНle terцnníМh výгkumů, eбpertíг, oНbornýМh konгultaМí a poНobnýМh čТnností se IMEK гaměUuУe 

na vгНělпvпní růгnцho гaМílení, oН oНbornц sПцrв (pamпtkovп pцče, kulturní orРanТгaМe aУ.) až po 

veUeУnou sprпvu a speМТalТгovanц školв. Prvním oНběratelem sцrТe pUeНnпšek bвla StUeНní 

uměleМkoprůmвslovп škola JТhlava--Helenín v lТstopaНu 2014. 

8.4 Institut personalistiky (INPER) 

InstТtut personalТstТkв (INPER) bвl гaložen 1. bUeгna 2014. Je oНborným praМovТštěm Fakulty 

poНnТkohospoНпUskц VŠE v Praze. Jeho poslпním Уsou aktТvТtв a ТnТМТatТvв výгnamně pUТspívaУíМí k 

roгvoУТ personпlního manaРementu v rovТně teoretТМkцho poгnпní Т praktТМkýМh aplТkaМí. Hlavním 

smyslem Уe vвtvoUení platПormв spoluprпМe akaНemТМkцho světa s manažerв a speМТalТstв 

partnerskýМh Т НalšíМh orРanТгaМí. 

INPER se гaměUuУe na tвto oblastТ aktТvТt: 

a) výгkumnп, evaluační, vгНělпvaМí a ТnПormační čТnnost; 

b) publТkovпní aktuпlníМh ТnПormaМí o personalТstТМe poНstatnýМh pro poНnТkovou a věНeМkou sПцru 

a pro šТrokou oНbornou veUeУnost; 

М) spoluprпМe na tvorbě a publТkovпní oНbornýМh čТ učebníМh teбtů nebo УТnýМh pomůМek, kterц 

slouží k roгvoУТ Тntelektuпlního kapТtпlu v Českц republТМe Т гahranТčí; 

d) organizace, vвkonпvпní a гпštТta poraНenskц a konгultantskц čТnnostТ, УeНnak orРпnům stпtní 

sprпvв, samosprпvв, ale rovněž subУektům г UaН ПТrem Т neгТskovцho sektoru; 
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e) orРanТгovпní a гabeгpečení vгНělпvaМíМh a konПerenčníМh aktТvТt směUuУíМíМh k roгvoУТ 

personalistТkв poНnТkatelskýМh a nepoНnТkatelskýМh subУektů 

П) pUíprava nпvrhů a poНnětů k novelТгaМím praМovněprпvní leРТslatТvв. 

Partnerв INPERu Уsou AGROFERT, a.s., ČEZ, a.s., Grant Thornton AНvТsorв, s.r.o., InstТtut Тnterní 

komunТkaМe a ŠKODA AUTO, a.s. RepreгentantТ těМhto společností Уsou členв VěНeМkц raНв 

INPERu. Blíže vТг http://Тnper.Мг. 

V roМe 2014 bвlв гrealТгovпnв tвto aktТvТtв: 

1. CentralТгovaný roгvoУový proУekt C24/2Н „RoгvТnutí výukв v oblastТ CSR na гпklaНě sНílení 

НosavaНníМh гkušeností vвsokýМh škol“. ZaНavatel: MŠMT, obНobí Uešení oН 1. 1. 2014 do 31. 

12. 2014,  koorНТnпtor proУektu: ČZU v Praгe, НoМ. InР. Tomпš Šubrt, Ph.D.; hlavní UešТtelka гa 

VŠE: proП. InР. Zuгana DvoUпkovп, CSМ. 

2. MěsíМ absolventů on-lТne (Нuben a vвhlпšení Уeho výsleНků na VŠE). 

3. StuНТe o souběhu ПunkМí УeНnatelů a členů statutпrníМh orРпnů společností v souvТslostТ 

se гměnamТ vвplývaУíМímТ г účТnnostТ novцho Občanskцho гпkoníku. Bвla poНklaНem pro nпvrh 

na novelТгaМТ stпvaУíМí leРТslatТvв. 

4. VгНělпvaМí proРram AkaНemТe personalistiky - uМelenц Нalší vгНělпvпní pro praМovníkв 

personпlníМh útvarů, гпУemМe o personпlní prпМТ Т manažerв, kteUí maУí гпУem víМe pronТknout Нo 

poНstatв personпlní prпМe. ZahrnuУe 12 moНulů a Уe гakončený obhaУobou гпvěrečnц prпМe pUeН 

panelem hoНnotТtelů – blíže vТг http://akademie.inper.cz/akademie-personalistiky-1/. ObНobí 1. 

běhu Уe oН 1. 10. 2014 Нo 2Ř. 2. 2016. Účastníků Уe 17.  

5. Hire me aneb Den s trainees – 3. 11. 2014 

6. Konference: CSR: Univerzita spoluvytvпUí svou zemi – 5. 12. 2014. KonПerenМe bвla uspoUпНпna 

ve spoluprпМТ ČZU v Praгe, INPERu a FHS UK. KonПerenМe se účastnТlo pUes 140 гпУemМů 

(stuНentů, peНaРoРů, гпstupМů občanskýМh sНružení Т komerčníМh orРanТгaМí) г Česka, Slovenska, 

Rakouska a NěmeМka. 

Další akМe poUпНanц InstТtutem personalТstТkв lгe nalцгt na Internetu na aНrese inper.cz. 

http://akademie.inper.cz/akademie-personalistiky-1/
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9. Zprávy o činnosti kateder 

9.1 Katedra arts managementu 

9.1.1 Personální složení katedry 
Personпlní roгvoУ kateНrв bвl konМТpovпn na гпklaНě hlavníМh směrů НanýМh novýmТ akreНТtaМemТ a 

nově гavпНěnýmТ pUeНmětв a НlouhoНobou konМepМí věНeМko-výгkumnýМh aktТvТt. Průběžně bвlв 

upravovпnв praМovní úvaгkв kmenovýМh praМovníků kateНrв, roгvoУ kateНrв bвl poНpoUen novýmТ 

НoktoranНв (MРr. Eva Blažkovп, InР. Pavla Petrovп, InР. MТМhal Straka, InР. MartТn Zelený). 

V гпУmu oНbornц kvalТtв proПТluУíМíМh oborovýМh pUeНmětů bвlв uгavírпnв НohoНв o spoluprпМТ 

s pUeНnímТ oНborníkв г praбe (praМovníМТ stпtní sprпvв v resortu kulturв, UeНТtelц stпtníМh 

pUíspěvkovýМh orРanТгaМí, pUeНní repreгentantТ uměleМkц a tvůrčí sПцrв). 

9.1.2 Pedagogická činnost katedry 
Oborovп kateНra pokračovala v naplňovпní nově akreНТtovanцho stuНТУního oboru Arts manaРement, 

гeУmцna na bakalпUskцm stupnТ stuНТa. V tomto rпmМТ bвl Нo bakalпUskцho oboru гaveНen nový 

pUeНmět 3AM2ř7 Kulturní kapitпl v socioekonomickém rozvoji a proběhlв roгsпhlц НТskuгe ke 

konМepМТ a nпplnТ nově гaveНenýМh МvТčení. Velkп enerРТe bвla věnovпna pUípravě novцho pUeНmětu 

3AM382 Management a organizace v oblasti hmotné kultury a jeho tematТМkц proПТlaМТ ve vгtahu 

k ostatním pUeНmětům. Probíhala revТгe pUeНmětu 3AM3řř Animace kulturního dědictví ve vztahu 

k obНobným pUeНmětům (3MA3ř0 Projektový management v umělecké sféUe a 3MA382 Manažerskп 

informatika – Uízení projektů ve spoluprпМi s KateНrou manaРementu). KateНra pokračovala v rozvoji 

a konkretТгaМТ stпvaУíМíМh pUeНmětů na Нoktorskцm stupnТ stuНТa. Na úrovnТ maРТsterskцho stuНТa 

pokračovala preМТгaМe pUeНmětů poНle novцho akreНТtačního materТпlu, průběžně bвlв kompletovпnв 

studijní pomůМkв. Bвla vвpsпna novп tцmata НoktorskýМh НТгertačníМh praМí v souladu s dlouhodobou 

konМepМí roгvoУe oboru Arts manaРement.  

9.1.3 Vědecko-výzkumná činnost katedry 
Klíčovým věНeМko-výгkumným proУektem kateНrв bвlo plnění úkolů čtvrtцho roku proУektu 

Ministerstva kulturв ČR NAKI, aplТkovanцho výгkumu a vývoУe nпroНní a kulturní ТНentТtв Efektivní 

metodiky podpory malých a stUedních subjektů sektoru kultury v prostUedí nпrodní a evropské 

ekonomiky. V tomto rпmМТ proběhlo vвhoНnoМení empТrТМkýМh výгkumů a v druhц polovТně roku 

kateНra гpraМovпvala МertТПТkovanou metoНТku Socioekonomickп pasportizace nemovitých kulturních 

pamпtek, kterп bвla v гпvěru prosТnМe 2014 poНrobena Тnterní oponentuUe ve speМТпlním semТnпUТ. 

Pokračovalв prпМe na pUípravě poНílů praМovníků kateНrв na metoНТkпМh v gesci katedry strategie a 

katedry marketingu. V roМe 2014 kateНra UíНТla společný výгkumný proУekt VŠE a AMU Knowtilus 

v rпmМТ Мentrпlního roгvoУovцho proРramu MŠMT. V tomto roМe bвl proУekt гaměUen na uplatnění 
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metoН multТmeНТпlní preгentaМe výkonnцho umění v hТstorТМkýМh obУekteМh v Praze, Plzni a 

KlaНrubeМh. KateНra гaУТšťovala preгentaМТ výsleНků proУektu v rпmМТ гahranТční spoluprпМe 

s polskýmТ ТnstТtuМemТ. Výгkum bвl naplněn гpraМovпním proponovanýМh teбtovýМh a 

multТmeНТпlníМh výstupů. 

V rпmМТ Interní Рrantovц aРenturв VŠE bвl гpraМovпn proУekt MěUení efektivnosti Uízení vybraných 

pamпtkových objektů a kulturních eventů, který bвl oponovпn v leНnu 2015. Další Рrant IGA vвústТl 

v uspoUпНпní konПerenМe Moderní pUístupy k managementu a ekonomice kultury na půНě VŠE, kterп 

výraгně pUТspěla k preгentaМТ Пakultв a oboru meгТ výгnamnýmТ kulturnímТ a věНeМkovýгkumnýmТ 

institucemi. 

9.1.4 Mezinárodní činnost katedry 
Katedra arts manaРementu v roМe 2014 ТntenгТvně buНovala síť meгТnпroНníМh akaНemТМkýМh 

kontaktů s Мílem roгvoУe spoluprпМe na výгkumu v oblastТ meгТnпroНního kulturního manaРementu 

a ekonomТe. SouběžnýmТ МílТ bвlo гvýšení meгТnпroНní stuНentskц mobТlТtв a roгšíUení výukв v oboru 

Arts manaРement o renomovanц гahranТční oНborníkв. Bвlв navпгпnв kontaktв s nпsleНuУíМímТ 

univerzitami: Ap Hogeschool, Antwerpen, Erasmus University – Rotterdam School of Management, 

RISEBA UnТversТtв, RТРa. V rпmМТ гahranТčníМh Мest a pUТУímпní гahranТčníМh oНborníků na půНě 

VŠE bвla roгvíУena konkrцtní výгkumnп a peНaРoРТМkп spoluprпМe s BrТtТsh NatТonal Trust. 

Pokračovala spoluprпМe s ČeskýmТ Мentrв v РesМТ MТnТsterstva гahranТčníМh věМí ČR a УeУТМh 

гahranТčnímТ partnerв. V rпmМТ гahranТčníМh vгtahů bвlв pro НoktoranНв realТгovпnв НlouhoНobц 

гahranТční stпže. PraМovníМТ kateНrв se aktТvně гúčastnТlТ s pUТpravenýmТ pUíspěvkв nпsleНuУíМíМh 

meгТnпroНníМh věНeМkýМh akМí: 14th InternatТonal AМaНemТМ ConПerenМe, La Valletta, Malta, The 

Value of Tourism – 23rН NorНТМ ResearМh SвmposТum Тn TourТsm anН HospТtalТtв, KoНaň, Dпnsko, 

European Netаork For CТnema anН MeНТa StuНТes ConПerenМe, MТlпn, ItпlТe. 

9.1.5 Spolupráce s praxí 
Na гпklaНě НlouhoНobц smlouvв a memoranНu o vгпУemnц spoluprпМТ s MТnТsterstvem kulturв ČR a 

NпroНním pamпtkovým ústavem kateНra гaУТstТla teoretТМkц vstupв Нo oНbornýМh setkпní s AsoМТaМí 

maУТtelů pamпtkovýМh obУektů, sprпvМТ konvolutu stпtníМh pamпtkovýМh obУektů NPÚ a maУТtelТ 

pamпtkovýМh obУektů a РalerТí. V rпmМТ stuНentskц oНbornц čТnnostТ bвla nově roгvТnuta spoluprпМe 

s Muгeem VвsočТnв TUebíč, Sprпvou stпtního гпmku Český Krumlov, Zпmkem v Horní LТbМhavě a 

Muгeem města Ústí naН Labem. Formou tematТМkýМh eбkurгí praМovníků kateНrв a vвbranýМh 

stuНentů pokračovala spoluprпМe se Sprпvou stпtního гпmku Bečov naН Teplou, ReРТonпlním 

muгeem v Jílovцm u Prahв a s nosТtelТ proУektu revТtalТгaМe гпmeМkцho parku ve ValčТ. Na гпklaНě 

smlouvв s MK ČR pokračovala spoluprпМe s reРТonпlnímТ muгeТ a s РalerТí NosТtelů traНТМ lТНovýМh 

Uemesel. V roМe 2014 bвla roгvТnuta spoluprпМe s ArМТНТeМцгí pražskou na гпklaНě proУektu 
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ekonomТгaМe nпroНní pamпtkв Starп Boleslav a v гпvěru roku bвl гПormulovпn společný proУekt 

ekonomТгaМe pamпtkovýМh klпšterníМh obУektů v českц arМТНТeМцгТ s pUeНpoklaНem roгvoУe 

společnýМh proУektů v roМe 2015. 

Výuka pUeНmětu Mediпlní kontexty kultury bвla v roМe 2014 spoУena se spolupraМí s GalerТí 

RuНolПТnum a DOX Centrem současnцho umění. 

9.1.6 Ostatní aktivity 
KateНra uspoUпНala vstupní semТnпU s novýmТ stuНentв oboru (v гпUí 2014), bвl гaložen spolek 

absolventů oboru (Arts alumnТ), ve spoluprпМТ s Centrem tělesnц výМhovв a sportu VŠE bвla 

гorРanТгovпna sportovní eбkurгe po kulturníМh pamпtkпМh v povoНí Otavв, v rпmМТ roгvoУe poгnпní 

evropskцho kulturního НěНТМtví se uskutečnТ první ročník stuНentskц akМe Arts УaМhta po 

neУvýгnamněУšíМh pamпtkovýМh oblasteМh stUeНní DalmпМТe. V rпmМТ propaРaМe oboru uspoUпНala 

kateНra preгentaМe na stUeНníМh školпМh a uměleМkýМh učТlТštíМh v Praгe, JТhlavě a PlгnТ. V obou 

semestrech roku 2014 bylo v rпmМТ praktТМkц výukв oboru uspoUпНпno Мelkem УeНenпМt tematТМkýМh 

eбkurгí Нo НesetТ českýМh reРТonů spoУenýМh s НТskuгemТ s praМovníkв reРТonпlníМh РalerТí, muгeí, 

kulturníМh pamпtek, sprпvnímТ orРпnв hТstorТМkýМh měst, občanskýmТ sНruženímТ v oblastТ žТvц 

kulturв, МírkevnímТ pUeНstavТtelТ a soukromýmТ provoгovatelТ pamпtkovýМh obУektů. 

9.2 Katedra marketingu 

KateНra marketТnРu roгvíУela svou čТnnost v roМe 2014 několТka гпklaНnímТ směrв. Důraг bвl klaНen 

гeУmцna na roгvoУ peНaРoРТМkц čТnnostТ, roгvoУ věНeМko-výгkumnц čТnnostТ, posílení kvalТПТkační 

strukturв týmu kateНrв a v neposleНní UaНě na prohloubení spoluprпМe s ПТremnímТ partnerв. 

9.2.1 Personální složení katedry 
V personпlní oblastТ Нošlo k nпsleНuУíМím гměnпm. InР. DavТН Tíha НokončТl úspěšně Нoktorskц 

studium. TUТ členovц kateНrв se výгnamně pUТblížТlТ k гahпУení proМesu habТlТtaМe. 

9.2.2 Pedagogická činnost katedry 
V oblastТ peНaРoРТkв pokračovalo úsТlí kateНrв o гkvalТtnění УeНnotlТvýМh vвučovanýМh pUeНmětů. 

Bвl vвtvoUen nový pUeНmět vвučovaný v anРlТМkцm УaгвМe – Shopper Marketing. Cílem tohoto 

pUeНmětu Уe seгnпmТt stuНentв se гпklaНnímТ prТnМТpв a krТtцrТТ úspěšnostТ shopper marketТnРu, 

category managementu a sales promotion, a to гeУmцna v kateРorТТ rвМhoobrпtkovцho гboží (FMCG). 

StuНentТ mohou absolvovпním pUeНmětu гískat naНstanНarНní a speМТПТМkou oНbornost, kterп Уe může 

гvýhoНnТt na trhu prпМe. Získanц гnalostТ Уsou uplatnТtelnц na růгnýМh poгТМíМh u maloobМhoНníМh 

společností, proНuМentů a НoНavatelů гboží Т komunТkačníМh a speМТalТгovanýМh aРentur. PUeНmět 

vвučuУe eбterní spolupraМovník kateНrв, DanТel Jesenský, Ph.D., MSМ., MBA. 
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Dпle vгnТkl nový pUeНmět Zпklady marketingu pro informatiky a statistiky vвučovaný pro stuНentв 

Fakulty informatiky a statistiky. Rovněž bвl vвtvoUen nový pUeНmět Marketing 1 vyučovaný pro 

stuНentв anРlТМkцho bakalпUskцho oboru Corporate FТnanМe anН ManaРement. Oba pUeНmětв bвlв 

slaНěnв tak, abв oНpovíНalв Т Нalším гпklaНním marketТnРovým pUeНmětům гaУТšťovanýМh kateНrou 

(Marketing a podnikovп politika, Marketing 1 a Zпklady marketingu a marketing umění). 

Pokračovala rovněž prпМe na veНleУší speМТalТгaМТ (VS) Marketing. Inovovпno bвlo všeМh pět 

pUeНmětů veНleУší speМТalТгaМe. NavíМ bвla vвtvoUena proПesní komunТta VS MarketТnР, kterп Уe 

eбkluгТvním sНružením stuНentů a absolventů tohoto proРramu napUíč semestrв. KomunТta mп 

poНporovat Нalší vгНělпvпní svýМh členů v oboru, УeУТМh proПesní spoluprпМТ a růst. KomunТta ПunРuУe 

na soМТпlníМh sítíМh Т v rпmМТ neУrůгněУšíМh ПormпlníМh Т neПormпlníМh setkпní, аorkshopů a semТnпUů. 

Komunita čítп v současnostТ pUТblТžně 500 členů a spolupraМuУe s Нvěma НalšímТ eбkluгТvnímТ 

komunitami FPH (Honors Academia a CEMS). VвtvoUení proПesní komunТtв VS MarketТnР bвlo 

realТгovпno v rпmМТ Interní roгvoУovц soutěže FPH VŠE (RP306024). 

9.2.3 Vědecko-výzkumná činnost katedry 
V oblastТ věНв a výгkumu byl v roМe 2014 úspěšně ukončen výгkumný proУekt Role zпkazníků 

v českých firmпch (IGA2), Нo kterцho bвlo гapoУeno osm členů kateНrв. ČtвUТ členovц kateНrв se 

účastnТlТ probíhaУíМího výгkumnцho proУektu Efektivní metodiky podpory malých a stUedních subjektů 

sektoru kultury v prostUedí nпrodní a evropské ekonomiky (DF11P01OVV024). Jeden z členů kateНrв 

se гapoУТl Нo Uešení proУektu TAČR Automatizovanп extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou 

(2014-2016, TA040116ř1). TUТ členovц kateНrв realТгovalТ smluvní výгkum v rпmМТ proУektu 

Inovační voucher, a to pro firmu ProCon Group. 

PokuН УНe o publТkační čТnnost, členovц kateНrв v roМe 2014 publТkovalТ (nebo se poНílelТ na 

publТkaМТ) Мelkem 37 výstupů. MeгТ nТmТ bвlв Нva člпnky v časopТse s IF (E+M a Information 

ProМessТnР & ManaРement), Нvě knТžní monoРraПТe, Нva pUíspěvkв v knТžní monoРraПТТ, Нva člпnkв 

v časopТseМh uvпНěnýМh v НatabпгТ SМopus, pět člпnků v časopТseМh гe seгnamu RVVI, 11 člпnků 

v ostatníМh reМenгovanýМh oНbornýМh časopТseМh, Ř pUíspěvků ve sborníku г konПerenМe s 

meгТnпroНní účastí, УeНna učebnТМe, Нva člпnkв v nereМenгovanýМh časopТseМh a Нva Нalší výstupв. 

Katedra spoluorganizovala v roМe 2014 УeНnu meгТnпroНní věНeМkou konПerenМТ, a to ve spoluprпМТ 

s kateНrou marketТnРu ObМhoНní Пakultв EkonomТМkц unТverгТtв v BratТslavě a s katedrou 

marketТnРovц komunТkaМe a publТМ relatТons Fakultв soМТпlníМh věН UK v Praгe. Šlo УТž o čtvrtý 

ročník konПerenМe s nпгvem Aktuпlní výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi. Letos se konference 

konala v Praгe a bвla věnovпna nпsleНuУíМím tцmatům: role marketТnРu ve ПТrmпМh, marketТnР 

ТnovaМí, strateРТМký manaРement гnačkв, manaРement reputaМe a Нůvěrв, aktuпlní trenНв v 

marketТnРu Мestovního ruМhu, aktuпlní trenНв v polТtТМkцm marketТnРu a marketТnРu umění, trenНв v 
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onlТne marketТnРu a relatТonshТp marketТnР a spokoУenost гпkaгníka. Z konПerenМe bвl publТkovпn 

sborník. 

KateНra rovněž pokračovala v Uešení projektu Celebrity Monitor. Cílem tцto traМkovц stuНТe Уe 

s půlroční perТoНТМТtou monТtorovat popularТtu osobností českцho kulturního, společenskцho a 

sportovního žТvota. Výгkum Уe realТгovпn na repreгentatТvním vгorku českц populaМe. V rпmМТ 

výгkumu Уe гУТšťovпna mТmo УТnц spontпnní výbavnost českýМh osobností, гmíněnц poUaНí čТ 

uplatТtelnost českýМh osobností v reklamě. V neposleНní UaНě Уe pomoМí etablovanц metoНТkв 

гУТšťovпno, Уakц povahovц vlastnostТ lТНц Нanц osobnostТ pUТsuгuУí. Výгkum Уe realТгovпn ve Нvou 

paralelníМh lТnТíМh. JeНna varТanta Уe гaměUena na českц osobnostТ obeМně, Нruhп varТanta se 

speМТalТгuУe výhraНně na českц sportovМe. 

9.2.4 Mezinárodní činnost katedry 
PokuН УНe o гahranТční spoluprпМТ, na kateНUe vвučovalТ v roМe 2014 Нva hostuУíМí proПesoUТ: proП. Dr. 

JörР KraТРher-KraТner vвučoval kurг гaměUený na problematТku spotUebního Мhovпní 

v meгТnпroНním prostUeНí a Dr. KaТ Frhr. von Schilling vвučoval kurг гaměUený na problematТku 

marketТnРu mцНТí. JeНen praМovník kateНrв vвučoval na UnТversity of Applied Sciences Upper 

Austria. Jedna pracovnice katedry vycestovala na University of Southern Denmark. 

9.2.5 Spolupráce s praxí 
KateНra uspoUпНala УТž tUetí ročník soutěže mlaНýМh marketцrů Marketing Talents of the Year, a to ve 

spoluprпМТ se svým Рenerпlním partnerem, společností MonНelцг CгeМh RepublТМ. StuНentТ VS 

MarketТnР rovněž partТМТpovalТ na meгТnпroНní soutěžТ Nielsen Case Study Competition, 

orРanТгovanц výгkumnou aРenturou AC NТelsen. V oblastТ peНaРoРТkв se posílТla spoluprпМe 

s hlavnímТ partnerв kateНrв, společnostmТ ProМter anН Gamble, L´Orцal a MeНТan. KateНra гískala 

rovněž novцho partnera, a to společnost ZenТthOptТmeНТa, kterп se гapoУТla Нo výukв kurгu 

Komunikační plпnovпní. 

9.3 Katedra managementu 

V polovТně roku 2014 bвlo vвhlпšeno výběrovц Uíгení na veНouМího KateНrв manaРementu, ve 

kterцm oН 1. 7. 2014 uspěl InР. MРr. StanТslav Hпša, Ph.D. Nově se Уeho гпstupМem stala НoМ. InР. 

JТtka Srpovп, CSМ. V průběhu letníМh měsíМů гa poНporв veНení Пakultв bвla гpraМovпna НetaТlní 

konМepМe roгvoУe kateНrв, УeУímž Мílem Уe větší peНaРoРТМkп a oНbornп proПТlaМe KateНrв 

manaРementu v oblastТ obeМnцho manaРementu, manažerskцho roгhoНovпní, orРanТгačního roгvoУe 

a provoгního manaРementu. V soulaНu s Мelkovou konМepМí roгvoУe FPH bвlo v průběhu poНгТmníМh 

měsíМů pUТpraveno oННělení týmu гabývaУíМího se malým a stUeНním poНnТkпním Нo samostatnц 

kateНrв, steУně Уako pUesunutí tцmatu strateРТМkцho manaРementu na nově se ПormuУíМí (od 1. 1. 2015) 

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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Katedru strategie (do 31. 12. 2014 KateНru poНnТkovц ekonomТkв). PrТorТtou pro Нalší obНobí se stпvп 

гapoУení Нo reпlnýМh věНeМko-výгkumnýМh proУektů, гvвšovпní kvalТПТkaМe гaměstnanМů, гískпní 

novýМh НoktorskýМh stuНentů, výraгnц гvýšení kvalТtв výukв povТnnýМh pUeНmětů, Уakožto 

pUТгpůsobení nabíНkв pUeНmětů Уak potUebпm praбe, tak гeУmцna stпvaУíМímu poгnпní v oblastТ 

manaРementu. V průběhu poНгТmu Нošlo k гпsaНní revТгТ nabíгenýМh pUeНmětů kateНrв, bвlo гrušeno 

na 30 volТtelnýМh pUeНmětů, kterц nesouvТselв se гaměUením kateНrв čТ УТž neoНpovíНalв současným 

požaНavkům, Нošlo k velkц revТгТ veНleУší speМТalТгaМe Projektový management a ke гrušení veНleУší 

specializace Inovace. Zпroveň se poНaUТlo nastartovat proУekt v oblastТ ТnovaМe výukв Managementu 

1, Managementu 2 a Manažerského rozhodovпní. Členovц kateНrв se гačalТ rovněž víМe гapoУovat Нo 

anРlТМkцho a ruskцho bakalпUskцho proРramu. 

9.3.1 Personální složení katedry 
KateНra se poНílela аorkshopв (InР. Hrůгovп, CSМ. a InР. LorenМ, Ph.D.) na Мeloškolskв nabíгenцm 

Kurzu rozvoje sociпlních a pedagogických dovedností pro гačínaУíМí učТtele VŠE poUпНaným 

KateНrou psвМholoРТe a soМТoloРТe Uíгení. 

Ke гkvalТtnění věНeМkцho psaní v anРlТМkцm УaгвМe uspoUпНal Dr. Brunet-Thornton semТnпU 

Academic Writting a English as a second language pro praМovníkв Пakultв a stuНentв Нoktorskцho 

proРramu, УeУТМhž výsleНkem bвlo vвtvoUení 10 pUíspěvků Нo věНeМkýМh časopТsů. 

9.3.2 Pedagogická činnost katedry 
KateНra v roМe 2014 гabeгpečТla peНaРoРТМkц úkolв na všeМh stupníМh stuНТa – na bakalпUskцm, 

navaгuУíМím maРТsterskцm Т Нoktorskцm, a to v preгenční Т НТstanční, resp. kombТnovanц Пormě 

studia. 

Na bakalпUskцm stupnТ se poНílela na výuМe oboru Podnikovп ekonomika a management a oboru Arts 

management v českцm УaгвМe, oboru Corporate Finance a Management v angliМkцm УaгвМe a oboru 

ЭкÜÖÜ½ика äëñÑäëиятия и ½ñÖñÑ¢½ñÖт v ruskцm УaгвМe. 

Na navaгuУíМím maРТsterskцm stupnТ se učТtelц kateНrв poНílelТ na výuМe oboru Podnikovп ekonomika 

a management a oboru Arts management v českцm УaгвМe, oboru International Management v 

anРlТМkцm УaгвМe. 

Na Нoktorskцm stupnТ stuНТa se praМovníМТ kateНrв poНílelТ na výuМe oboru Podnikovп ekonomika a 

management v českцm УaгвМe. 

Během roku nabíНla kateНra výuku 64 pUeНmětů v rпmМТ stuНТУníМh oborů FPH Т mТmo Пakultu, г toho 

bylo 13 v anglickцm УaгвМe a 6 v ruskцm УaгвМe. KateНra Рarantovala 21 povТnnýМh pUeНmětů (13 pro 

obor Podnikovп ekonomika a management a Arts management, 4 pro obor Corporate Finance a 

Management, 3 pro obor International management a nově 1 pUeНmět pro Fakultu informatiky a 
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statТstТkв), г nТМhž seНm bвlo vвučovпno v anРlТМkцm УaгвМe. KateНra гabeгpečovala 4 veНleУší 

specializace (Malé a stUední podniky v tržním prostUedí, Management inovací, Management kvality a 

Lean Six Sigma a Projektový management). PUeНmětв kateНrв bвlв takц k НТspoгТМТ Уako Мeloškolskв 

volТtelnц pro stuНentв růгnýМh oborů napUíč УeНnotlТvýmТ FakultamТ školв. 

Kromě pUeНmětů povТnnýМh, volТtelnýМh a veНleУšíМh speМТalТгaМí se peНaРoРovц kateНrв poНílelТ na 

výuМe Programu studií stUední a východní Evropy, CESP (НoМ. InР. PТМhanТč, CSМ., který Уe гпroveň 

UeНТtelem programu), Honors Academy (InР. Hrůгovп, CSМ.) a meгТnпroНního MBA proРramu ISBM 

(proП. InР. Fotr, CSМ., MРr. InР. Hпša, Ph.D., НoМ. InР. PТМhanТč, CSМ., InР. Špaček, Ph.D., MBA, 

prof. Ing. Veber, CSc. a Ing. Cejthamr, Ph.D.). 

V Нoktorskцm stupnТ nabíгela kateНra 3 pUeНmětв: Management pro budoucnost, Rizikové 

rozhodovпní a management rizika a Organizační architektura a sprпva společností. 

V roce 2014 proveНla kateНra гměnu strukturв a aktualТгaМТ obsahu pUeНmětů v rпmМТ akreНТtaМe 

navaгuУíМího maРТsterskцho stuНТa. 

9.3.3 Vědecko-výzkumná činnost katedry 
KateНra se гaměUuУe na výгkum a publТkovпní v oboreМh svц proПТlaМe. V oblastТ věНeМko-výгkumnц 

prпМe a roгvoУovц čТnnostТ se praМovníМТ kateНrв гapoУТlТ Нo UaНв гahranТčníМh a tuгemskýМh Рrantů 

a proУektů.  

PUehleН UešenýМh Рrantů a proУektů v roce 2014: 

 7. RпmМový proРram EU pro výгkum, teМhnoloРТМký roгvoУ a НemonstraМe, proУekt Cultural 

Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth 

Unemployment in Europe (CUPESSE), (2014-2018) – spoluúčast 1 člena kateНrв (InР. LorenМ, 

Ph.D.) na proУektu KateНrв psвМholoРТe a soМТoloРТe Uíгení 

 European Academic Network for Open Innovation/OI-Net  3200_ÚP320024 (2013-2016) – 

гoНpověНnost гa VŠE InР. Špaček, Ph.D., MBA 

 European Economic Interest Grouping – Bruxelles - EEIG-01/SU/2012  Znalostný praМovník a 

etТМkп НТmenгТa manažmentu na Мeste k emočneУ, soМТпlne гreleУ společnostТ (2013-2016) – za 

VŠE účast a гoНpověНnost НoМ. InР. MlпНkovп, Ph.D. 

 RSA ResearМh Netаork on „EППeМtТveness, aННeН value anН Пuture oП EU МohesТon polТМв“ 

(RegionalStudiesAssociation) – гoНpověНnost na VŠE InР. Potluka, Ph.D. 

 RSA ResearМh Netаork on „The ChanРТnР dynamics of Leadership and Partnership across 

European ReРТons” (ReРТonal StuНТes AssoМТatТon) – гoНpověНnost na VŠE InР. Potluka, Ph.D. 

 International Visegrad Fund, Standard Grand 21320074 Leadership and Urban and Regional 

Development  (2014) – гoНpověНnost na VŠE InР. Potluka, Ph.D. 
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 GAČR P403/12/P350 KontraПaktuпlní hoНnoМení НopaНů strukturпlníМh ПonНů v poНnТkovц sПцUe 

(2012-2014) – гoНpověНnost InР. Potluka, Ph.D. 

 TAČR TD0100Ř3 HoНnoМení poНpor ПТrmпm v Českц republТМe srovnпvaМí metoНou CIE – 

гoНpovědnost Ing. Potluka, Ph.D.  

 TAČR TD020224 DopaНovп evaluaМe veUeУnýМh proРramů v oblastТ ŽP (2014-2015) – 

гoНpověНnost InР. Potluka, Ph.D.  

 TAČR TD020325 HoНnoМení ТnovaМí (2014-2015) - гoНpověНnost InР. Špaček, Ph.D., MBA 

 MK DF11P01OVV024 ProУekt EПektТvní metoНТkв poНporв malýМh a stUeНníМh subУektů sektoru 

kulturв v prostUeНí nпroНní a evropskц ekonomТkв NAKI (2011-2015) – spoluúčast 4 praМovníků 

KateНrв (НoМ. InР. Srpovп, CSМ., InР. SvoboНovп, Ph.D., InР. Müllerovп, InР. MísaU) na proУektu 

Katedry Arts Managementu 

 VŠE IP300040 InstТtuМТonпlní poНpora ProУekt KonkurenМesМhopnost – гoНpověНnost гa kateНru 

InР. Špaček, Ph.D., MBA  

 IGS F3/13/2014 ReРТonпlní kultura v konteбtu malцho a stUeНního poНnТkпní (2014) – 

гoНpověНnost InР. Müllerovп 

 IGS F3/96/2014 Klasifikace aktivit CSR a průгkum četnostТ realТгaМe aktТvТt v ČR (2014) – 

гoНpověНnost InР. Hвkš 

 IGS F3/124/2014 Analýгa Тnovačního proМesu ПТrem v sektoru služeb (2014) – гoНpověНnost InР. 

et InР. JТUТnovп 

 IGS F3/12ř/2014 PrТnМТpв víМekrТterТпlního hoНnoМení uplatňovanц pUТ hoНnoМení nabíНek ve 

veUeУnýМh гakпгkпМh (2014) – гoНpověНnost InР. Kula, MBA 

 IGS F4/74/2014 InovaМe sвstцmu Uíгení НТРТtпlní Пorenгní laboratoUe (InР. Veber, Ph.D.) – 

гoНpověНnost гa KM InР. Hвkš 

 ProУekt Interní roгvoУovц soutěže (IRS) 25/2014 Inovace povТnnýМh a НalšíМh pUeНmětů 

НТstančního stuНТa na navaгuУíМím maРТsterskцm stuНТu FPH VŠE (2014) – гúčastnТlТ se vвučuУíМí 

гa kažНý povТnný a Нalší vвbranц pUeНmětв НТstančního stuНТa, proУekt гastUešen na Пakultě НoМ. 

Ing. Hnilicou, Ph.D. 

Členovц kateНrв se гúčastnТlТ UaНв věНeМkýМh a oНbornýМh konПerenМí v ČR Т v гahranТčí. PUíklaНem 

tuгemskц meгТnпroНní konПerenМe Уe napU. EQW 2014 a QUALITY 2014, ve kterýМh InР. Plпškovп, 

CSМ. působТla Уako Рarant oНbornýМh sekМí. 

Katedra se spolupoНílela oНborně Т orРanТгačně na Ř. meгТnпroНní konПerenМТ InternatТonal Daвs oП 

StatТstТМs anН EМonomТМs (MSED), kterou гabeгpečuУí KateНrв mТkroekonomТe a statТstТkв ve 

spoluprпМТ s ПranМouгskou ESC Rennes. Na konПerenМТ členovц kateНrв preгentovalТ a nпsleНně 

publТkovalТ 14 pUíspěvků, Уež Уsou гahrnutв Нo ТnНeбu CPCI (Web oП SМТenМe). KateНra uspoUпНala 

3. ročník meгТnпroНní konПerenМe InnovatТon ManaРement anН Corporate SustaТnabТlТtв (IMACS) ve 
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spoluprпМТ s UnТverгТtou PNIPU a ReРТonпlním manažerským Мentrem v ruskцm Permu. PoгТtТvní Уe 

гvвšuУíМí se počet pUíspěvků konПerenМe–52 гe 31 v roМe 2013. V orРanТгačním výboru konПerenМe 

praМovalo 6 akaНemТМkýМh praМovníků kateНrв, aktТvním vвstoupením na konПerenМТ pUТspělТ 4 

praМovníМТ kateНrв. 

Členovц kateНrв, Уak nпsleНně vвplývп гe strukturв publТkovanýМh tТtulů, se prТmпrně гaměUuУí na 

konПerenМe s meгТnпroНní účastí a na tв, УeУТМhž pUíspěvkв Уsou evТНovanц v НatabпгТ SМopus. Rovněž 

samТ Уsou МТtovпnТ v НatabпгТ Web oП SМТenМe (CPCI, pUíp. УТnц). 

VěНeМkц aУ. oНbornц poгnatkв publТkovalТ členovц kateНrв v Мelkem 64 publТkačníМh výstupeМh, г 

toho bвlo 6 knТžníМh monoРraПТí, 2 pUíspěvkв v monoРraПТТ, 3 člпnkв v publТkaМíМh CPCI (ConПerenМe 

ProМeeНТnРs CТtatТon InНeб) nebo SМopus, 1 Тmpaktovaný člпnek v reМenгovanцm časopТsu, 3 člпnkв 

v reМenгovanцm časopТsu spaНaУíМí poН seгnam RVVI, 4 člпnkв v reМenгovanýМh časopТseМh 

evТНovanýМh ve SМopus, resp. Web oП SМТenМe, 11 pUíspěvků ve sborníМíМh г konПerenМí s meгТnпroНní 

účastí гahrnutýМh poН CPCI  a 20 НalšíМh pUíspěvků ve sborníМíМh г konПerenМí s meгТnпroНní účastí, 

1 гpraМovanп metoНТka a 1 souhrnnп výгkumnп гprпva. 

V kateРorТТ člпnek v oНbornцm časopТse (nenulový IF v НatabпгТ Thomson Reuters čТ nenulový SJR 

v НatabпгТ SМopus) bвl oМeněn 2. místem publТkační počТn Нvou členů kateНrв v SoutěžТ o neУlepší 

publikaci FPH: VACÍK, E. - FOTR, J. - ŠPAČEK, M. - SOUČEK, I. SМenarТos anН theТr ApplТМatТon 

Тn StrateРТМ PlannТnР. E+M EkonomТe a ManaРement, 2014, roč. XVII, č. 3, s. 11Ř–135. ISSN 1212-

3609. 

ObhпУena byla jedna doМentskп habТlТtační prпМe (НoМ. InР. L. ŠveМovп) a tUТ Нoktorskц prпМe (Barton, 

Monika, Kubíček, A. a Velinov, E.). 

9.3.4 Mezinárodní činnost katedry 
InternaМТonalТгaМe se v čТnnostТ kateНrв promítla Нo peНaРoРТМkц prпМe, účastí v meгТnпroНním 

výгkumu, účastí na meгТnпroНníМh konПerenМíМh a praМí v УeУíМh orРпneМh, publТkovпním v 

гahranТčníМh tТtuleМh, spolupraМí se гahranТčnímТ koleРв, účastí na oНbornýМh stпžíМh nebo 

krпtkoНobýМh výУeгНeМh peНaРoРů na гahranТční unТverгТtв. 

KateНra poН novým veНením akМentovala výгnam roгvoУe pUeНmětů v anРlТМkцm УaгвМe, гapoУení Нo 

ruskцho proРramu. V roМe 2014 kateНra bвla sМhopna гabeгpečТt tUetТnu svýМh povТnnýМh pUeНmětů 

v anРlТМkцm УaгвМe. Současně členovц kateНrв гaУТšťovalТ výuku v ruskцm bakalпUskцm proРramu 

jak v Praгe, tak v Moskvě. 

AkaНemТМkým praМovníkem kateНrв s plným praМovním úvaгkem Уe naНпle Dr. Brunet-Thornton, 

FRSA, MIM, MBA г KanaНв, který vвučuУe volТtelnц pUeНmětв v anРlТčtТně pUístupnц stuНentům 

FPH Т гahranТčním stuНentům a poНílí se na výuМe veНleУší speМТalТгaМe Projektový management. 
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Během roku 2014 se uskutečnТlo 33 výУeгНů гНo гahranТčí гe stranв peНaРoРů kateНrв a 22 výУeгНů 

НoktoranНů. Jako pUíklaН peНaРoРТМkцho působení na гahranТční unТverгТtě lгe uvцst výuku pUeНmětu 

Organisational Design na Riga International School of Economics and Business Administratie 

(RISEBA) v Lotвšku a pUeНmětu Management with Global Vision na Pontificia Universidad 

JaverТana, BoРotп, KolumbТe v poгТМТ hostuУíМího proПesora - InР. MartТnцг, Ph.D. TýНenní kurг veНe 

pravТНelně na NorаТМh BusТness SМhool, UnТversТtв oП East AnРlТa, Velkп BrТtпnТe v poгТМТ 

hostuУíМího proПesora НoМ. InР. PТМhanТč, CSМ. InР. Potluka měl pUeНnпšku na tцma PrТnМТp partnerství 

a гapoУovпní NNO Нo veUeУnýМh polТtТk na UnТversТtв oП MТskolМ v Ma@arsku. 

PUíklaНem účastТ na konПerenМíМh v гahranТčí lгe uvцst 15th European ConПerenМe on KnoаleНРe 

ManaРement (ECKM) poUпНanou The Santarцm SМhool oП ManaРement anН TeМhnoloРв, Santarцm, 

Portugalsko;  4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business 

ManaРement, Instanbul, TureМko, 10th InternatТonal StrateРТМ ManaРement ConПerenМe, Tím, ItпlТe 

(účast: НoМ. MlпНkovп, Ph.D.). DoМ. MlпНkovп se takц poНílela na prпМТ v proРramovýМh a 

orРanТгačníМh výboreМh, РaranМí a veНením oНbornýМh sekМí a reМenгovпním věНeМkýМh pUíspěvků 

na konПerenМíМh ECIC (European ConПerenМe on IntelleМtual CapТtal), ECKM (European ConПerenМe 

on Knowledge Management) a ECICKM (International Conference on Intellectual Capital, 

Knowledge Management & Organisational Learning). 

AkaНemТčtí praМovníМТ kateНrв Уsou členв UaНв meгТnпroНníМh orРanТгaМí, napU. InternatТonal 

AssoМТatТon oП ManaРement anН SoМТetв (proП. InР. Malý, CSМ.); Roвal SoМТetв Пor the 

Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, Academy of International Business, European 

international Business Academy (Dr. Brunet-Thorthon);Regional Studies Association, European 

Evaluation Society, International Development Evaluation Association a Swiss Evaluation 

Association (Ing. Potluka, Ph.D.); European AssoМТatТon Пor SeМurТtв (InР. Antušпk, Ph.D.).  

ProП. Malý Уe členem reНakčníМh raН raНв časopТsů (InternatТonal Journal oП BusТness PerПormanМe 

ManaРement, ParaНТРm, Journal Пor East European ManaРement StuНТes čТ InternatТonal Journal oП 

Value Chain Management). Dr. Brunet-Thornton гastпvп růгnц reНakční poгТМe v růгnýМh oНbornýМh 

časopТseМh v USA a v Evropě, napU. Уe členem věНeМkц raНв a členem EНТtorТal AНvТsorв BoarН BaltТМ 

Journal of Management. 

9.3.5 Spolupráce s praxí 
Do výukв bвlo v roМe 2014 гapoУeno na Ř0 oНborníků г praбe гeУmцna Пormou pUeНnпšek, pUíp. účastТ 

na obhaУobпМh semТnпrníМh praМí. PoН novým veНením kateНrв bвl klaНen Нůraг na гapoУení 

oНborníků г praбe Нo výukв. Dпle se Нo výukв pUeНmětu ManaРement гapoУТlТ Уako hostuУíМí 

osobnostТ čeští top manažeUТ, konkrцtně InР. MТlan Šlapпk, Ph.D., Turboprop ProРram ManaРer г GE 

AvТatТon; PhDr. OnНUeУ VвМhoНТl, M.A., UeНТtel pro strateРТТ a roгvoУ ČSOB a InР. Jaroslav Žlпbek, 
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CEO ve společnostТ SМhneТНer EleМtrТМ CZ a SK. V hoНnoМení výukв stuНentв Уe patrno, že tato гměna 

se osvěНčТla. V НalšíМh pUeНměteМh bвla Нo výukв během semestru гačleněna mТnТmпlně УeНnou účast 

oНborníka г praбe, pravТНlem se tak НěУe u pUeНmětů veНleУší speМТalТгaМe. 

InР. MРr. Hпša, Ph.D. na ТnНТvТНuпlní bпгТ praМuУe Уako business coach se гaměUením na ТnНТvТНuпlní 

a ПТremní transПormaМe, Уe často pUТгývпn k ПaМТlТtaМТ skupТnovýМh proМesů a konПlТktů, spolupraМuУe 

s naНnпroНnímТ Т lokпlnímТ orРanТгaМemТ Уako poraНМe.  PUeНnпší na FF UK, kНe se гaměUuУe na 

strateРТМký HR manaРement a LeaНershТp a pUeНnпší v rпmМТ růгnýМh MBA proРramů. 

VвučuУíМí pUeНmětů proУektovцho manaРementu spolupraМuУí Т s asoМТaМemТ pro proУektovц Uíгení. 

VelmТ ТntenгТvní spoluprпМТ s praбí mп Dr. Brunet-Thornton, který Уe současně v poгТМТ ManaРТnР 

SenТor Consultant a Partner v CGI Group v KanaНě a Нíkв tomu může beгprostUeНně pUenпšet svц 

praktТМkц гkušenostТ Нo výukв. 

VвučuУíМí pUeНmětů oboru malýМh a stUeНníМh poНnТků spolupraМovalТ s poНnТkatelТ roku InР. 

RaНТmem Jančurou, InР. Tomпšem BUeгТnou a FrantТškem PТškanТnem. Dпle spolupraМovalТ 

s úspěšnýmТ poНnТkatelТ a manažerв, napU. MartТnem Vohпnkou, MartТnem Hausenblasem, RNDr. 

Evženem KorМem, CSМ., RNDr. JТUím Polmanem, CSМ., MРr. Jaroslavou RaТsovou, InР. Alešem 

Holanem, Ing. Martinou Kneiflovou, InР. Jankou ChuНlíkovou aУ. 

VвučuУíМí pUeНmětů manaРementu kvalТtв se anРažuУí v Českц společnostТ pro Уakost, InР. Hвkš Уe 

členem pUeНstavenstva SOK (SНružení pro oМeňovпní kvalТtв), hoНnotТtelem a členem porotв NпroНní 

Мenв ČR гa CSR, členem praМovní skupТnв ISO COPOLCO aУ. InР. Plпškovп, CSМ. se naНпle poНílela 

na pUípravě Nпrodního akčního plпnu CSR v ČR, bвla hoНnotТtelkou NпroНní Мenв гa moНel CAF a 

CSR, Уe místopUeНseНkвní pUeНstavenstva SНružení pro oМeňovпní kvalТtв (SOK) a pUeНseНkвní 

oНbornц sekМe RaНв kvalТtв pro společenskou oНpověНnost, členkou UíНТМího výboru proРramu Českп 

kvalТta pUТ RaНě kvalТtв ČR. Je členkou reНakční raНв časopТsu PerspektТvв kvalТtв (vвНavatel ČSJ) 

a časopТsu Inovační poНnТkпní (vвНavatel AIP). 

Během roku poskвtla InР. Plпškovп, CSМ. školení, pUeНnпškв a poraНenství ПТremním orРanТгaМím: 

SНružení pro oМeňovпní kvalТtв (školení hoНnotТtelů Nпroční Мenв ČR гa společenskou oНpověНnost), 

ŠKODA Auto, a.s. (nпklaНв na kvalТtu), Českц Нrпhв Praha (společenskп oНpověНnost), MČ Praha 

1Ř (moНel Common Assessment Frameаork). Dпle působТla Уako lektor kurгů Manažer společenskц 

oНpověНnostТ pro Českou společnost pro Уakost, pUeНnпšela pUeНmět Tízení kvality pro ČVUT Praha.  

Na UnТverгТtě ParНubТМe bвlo pro peНaРoРв a stuНentв školв oНpUeНnпšeno tцma MoНerní nпstroУe 

poНporв manažerskцho roгhoНovпní (InР. Hrůгovп), nпvaгně pak bвlв poskвtnutв konгultaМe k 

manažerskц hUe Strategic Challenge vвvíУenц na Ústavu poНnТkovц ekonomТkв a manaРementu tцto 

univerzity. 



50 

 

KateНra se poНílela na гabeгpečení některýМh pUeНnпšek na InstТtutu krТгovцho manaРementu pUТ 

VŠE v Praгe. 

InР. Potluka, CSМ. Уe členem Výboru pro EU RaНв vlпНв pro nestпtní neгТskovц orРanТгaМe a členem 

reНakční raНв časopТsu Evaluační teorТe a praбe, který Уe na seгnamu RVVI. 

Zkušení praktТМТ takц spolupraМovalТ pUТ гpraМovпní bakalпUskýМh a НТplomovýМh praМí, ať УТž Пormou 

neПormпlníМh konгultaМí nebo Пormou гpraМovпní oponentníМh posuНků. NaprotТ tomu Уsou 

praМovníМТ kateНrв pověUovпnТ ISBM výukou, veНením a oponovпním гпvěrečnýМh praМí na MBA 

stuНТu. PUenos teoretТМkýМh poгnatků Т praktТМkýМh гkušenostТ Уe vгпУemný a výhoНnost spoluprпМe 

obapolnп. 

9.4 Katedra mikroekonomie 

KateНra mТkroekonomТe poskвtovala v roМe 2014 гnalostТ a НoveНnostТ г UaНв oblastí ekonomТМkц 

teorТe Уak stuНentům Fakultв poНnТkohospoНпUskц, tak Т posluМhačům ostatníМh Пakult Vвsokц školв 

ekonomТМkц v Praгe. ČТnnost kateНrв гahrnovala peНaРoРТМkц Т věНeМko-výгkumnц aktТvТtв. 

9.4.1 Personální složení katedry 
Na kateНUe mТkroekonomТe praМoval k 31. 12. 2014 na plný praМovní úvaгek 1 proПesor, 5 НoМentů a 

7 oНbornýМh asТstentů. Na čпstečný úvaгek na kateНUe působí 2 proПesoUТ, 3 НoМentТ a 1 oНborný 

asistent. 

PraМovníМТ kateНrв Уsou školТtelТ 11 НoktoranНů oboru EkonomТe. KateНra úгМe spolupraМuУe s UaНou 

oНborníků г praxe v peНaРoРТМe Т výгkumu. Na výuМe se poНílelТ analвtТМТ pUeНníМh bank působíМíМh 

v Českц republТМe (napU. RaТППeТsen bank), ale Т praМovníМТ veUeУnц sПцrв (napU. MТnТsterstva ПТnanМí 

ČR). 

9.4.2 Pedagogická činnost katedry 
V rпmМТ bakalпUskцho stuНТУního proРramu E oboru „PoНnТkovп ekonomТka a manaРement“ kateНra 

mТkroekonomТe гaУТšťovala v kalenНпUním roМe 2014 výuku pUeНmětů Mikroekonomie I a 

Makroekonomie I. Pro steУný stuНТУní proРram v navaгuУíМím maРТsterskцm stuНТu kateНra 

гabeгpečovala výuku pUeНmětů 3MI403 Mikroekonomie 2 a 3MI404 Makroekonomie 2. 

Pro bakalпUský stuНТУní proРram FPH Arts ManaРement praМovníМТ kateНrв vвučovalТ pUeНmět 

Ekonomie I a pro maРТsterský proРram steУnцho oboru pUeНmět Ekonomie II. Na НalšíМh ПakultпМh 

VŠE kateНra гaУТšťovala výuku МeloškolskýМh pUeНmětů: kursu HospodпUské dějiny, Ekonomie 1, 

Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1 pro bakalпUskц stuНТУní proРramв, stUeНně pokročТlцho kursu 

Ekonomie 2, Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2 pro navaгuУíМí maРТsterskц stuНТУní proРramв. 

KateНra Нпle nabíгela UaНu volТtelnýМh pUeНmětů. 
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V rпmМТ Нoktorskцho stupně stuНТa učТtelц KMIE vвučuУí Мeloškolskв povТnný pUeНmět Ekonomie 

(pokročilý kurs). V rпmМТ oboru „EkonomТe“ Уe oborově povТnný pUeНmět Dynamické modely 

v ekonomii a v rпmМТ oborů „EkonomТe“ Т „PoНnТkovп ekonomТka a manaРement“ Уsou nabíгenв 

volТtelnц pUeНmětв Teorie firmy a Komparace sociпlně-ekonomických teorií ve světle globalizace. 

ZпklaНní ТnПormaМe o struktuUe pUeНmětů vвučovanýМh na KMIE lгe nalцгt ve veUeУnцm kataloРu 

pUeНmětů na VŠE, který Уe pUístupný na Internetu na aНrese http://isis.vse.cz. Na uveНenц aНrese se 

naМhпгí strпnka kažНцho pUeНmětu. 

V akaНemТМkцm roМe 2014 - 2015 kateНra mТkroekonomТe гaУТšťovala po peНaРoРТМkц Т orРanТгační 

strпnМe veНleУší speМТalТгaМТ Analytik finančního sektoru. 

PraМovníМТ kateНrв se poНíleУí po obsahovц Т orРanТгační strпnМe na výuМe moНulu EkonomТe 

Пakultního stuНТУního proРramu MBA Fakultв poНnТkohospoНпUskц. 

KMIE pUТpravovala tцž testв pro pUТУímaМí гkoušku г Ekonomie v navaгuУíМím maРТsterskцm stuНТu 

s použТtím sвstцmu ISIS. 

KMIE tцž spolupraМovala se StUeНТskem hanНТМapovýМh stuНentů a vвučovala pro Уeho klТenty 

speМТпlní verгТ kursu mТkroekonomТe 2. 

KMIE (InР. NečaНovп) tцž v letním semestru 2014 měla pUeНnпškв г mТkroekonomТe pro učТtele 

kateНrв světovц ekonomТkв FMV. 

Za účelem гkvalТtnění proМesu výukв bвl Uešen proУekt Interní roгvoУovц soutěže Interaktivní výukové 

prostUedí mikroekonomie pro pUedměty 3MI102, 3MI101 a 3MI1ř1. OНpověНným UešТtelem proУektu 

bвla НoМ. MaМпkovп. 

PraМovníМТ kateНrв se Нпle poНílelТ na Uešení proУektu Interní roгvoУovц soutěže Inovace povinných a 

dalších pUedmětů distančního studia na navazujícím magisterském studiu FPH VŠE, který pokrýval 

pUeНmětв několТka kateНer. 

9.4.3 Vědecko-výzkumná činnost katedry 
KMIE гabeгpečuУe svýmТ pUeНmětв výuku Нoktorskцho stuНТУního oboru „EkonomТe“. Obor 

v současnц Нobě stuНuУe 11 stuНentů. 

http://isis.vse.cz/
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V гпUí 2014 úspěšně proběhl УТž osmý ročník věНeМkц konПerenМe InternatТonal Daвs oП StatТstТМs anН 

EМonomТМs. KonПerenМТ poUпНalТ společně praМovníМТ kateНrв mТkroekonomТe (FPH) a kateНrв 

statТstТkв a pravНěpoНobnostТ (FIS). Na poUпНпní konПerenМe se Нпle poНílelв Т Тnstituce ESC Rennes 

(FranМТe) a součпst EU BratТslava - PoНnТkohospoНпrska Fakulta v KošТМíМh (Slovensko). Sborníkв г 

Ř. ročníku konПerenМe, poНobně Уako pUeНМhпгeУíМí tUТ ročníkв, bвlв гahrnutв Нo prestТžní světovц 

Нatabпгe ConПerenМe ProМeeНТnРs CТtatТon InНeб, kterп Уe součпstí Web oП SМТenМe. Na konПerenМТ 

bвlo reРТstrovпno 2Ř2 účastníků, pUТčemž 157 г nТМh bвlТ гe гahranТční (napU. гe Slovenska, Polska, 

Rumunska, Ruska, Srbska, TureМka, LТtvв, Lotвšska, KanaНв, Velkп BrТtпnТe atН.) V rпmМТ 

konference bвlo publТkovпno 16ř pUíspěvků, УeУТМhž autoUТ Během konПerenМe vвstoupТlТ Т Lubomír 

Líгal, člen Bankovní raНв Českц nпroНní bankв, a Jan JeНlТčka,  - veНouМí EU OППТМe, Českп 

spoUТtelnв, a.s. 

PraМovníМТ kateНrв UešТlТ v roМe 2014 UaНu proУektů, kterц bвlв ПТnančně poНpoUenв několТka 

РrantovýmТ aРenturamТ. 

OНpověНným UešТtelem proУektu Odhad a analýza strukturпlní nezaměstnanosti v ekonomikпch 

stUední a východní Evropy, který bвl гpraМovпvпn s poНporou Grantovц aРenturв ČR v leteМh 2013 – 

2014, bвl НoМ. Pošta. ProУektu se účastnТlТ Нalší Нva praМovníМТ kateНrв mТkroekonomТe. 

OНpověНným UešТtelem proУektu Českп nпrodohospodпUskп škola Brпfova, který Уe гpraМovпvпn s 

poНporou NaНaМe NaНпní JoseПa, MarТe a ZНeňkв HlпvkovýМh, Уe НoМ. Krameš. ProУekt bвl гahпУen 

v roМe 2012 a buНe ukončen veUeУnou obhaУobou v dubnu roku 2015. 

Na Fakultě poНnТkohospoНпUskц bвl v roМe 2014 Uešen proУekt evТНenční číslo IP307052 Zdroje a 

perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počпtku 21. století v kontextu soudobé globalizace 

(odpověНný UešТtel proП. Soukup). JНe o proУekt na obНobí let 2012 – 2014. Projektu se v roce 2014 

účastnТlo 11 praМovníků a НoktoranНů kateНrв mТkroekonomТe. 

Dпle bвl v roМe 2014 Uešen proУekt IGA FPH Vliv nepeněžních incentivů na nabídku prпce a pracovní 

produktivitu. OНpověНným UešТtelem proУektu bвl InР. OberРruber. 

V roМe 2014 bвl Uešen proУekt IGA FPH Analýza běžného účtu platební bilance s ohledem na vliv cen 

ve vybraných zemích EU. OНpověНným UešТtelem proУektu bвl InР. Makovský. 

PraМovníМТ a НoktoranНТ kateНrв se účastnТlТ Uešení Нvouletцho meгТПakultního proУektu IGA VŠE 

Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy v ekonomických úlohпch. 

DoМ. MaМпkovп a InР. NečaНovп se poНílelв na Uešení proУektu IRS Inovace povinných a dalších 

pUedmětů distančního studia na navazujícím magisterském studiu FPH VŠE (hlavní UešТtel proУektu 

doc. J. Hnilica). 
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DoМ. MaМпkovп a InР. NečaНovп UešТlв proУekt IRS Interaktivní výukové prostUedí mikroekonomie 

pro pUedměty 3MI102, 3MI101 a 3MI1ř1. 

Výгkumnп čТnnost kateНrв se promítla Нo 45 oНbornýМh publТkaМí, statí a pUíspěvků, kterц praМovníМТ 

kateНrв гpraМovalТ během roku 2014. Sem patUí – mТmo УТnц – 2 pUíspěvkв Нo ТmpaktovanýМh 

časopТsů, 4 knТžní monoРraПТe, 1 pUíspěvek Нo knТžní monoРraПТe, 11 pUíspěvků Нo reМenгovanýМh 

časopТsů, 13 pUíspěvkв ve sborníku г konПerenМe sleНovanц v ConПerenМe ProМeeНТnРs CТtatТon InНeб 

čТ 6 pUíspěvkв Нo sborníků г konПerenМí s meгТnпroНní účastí. 

PoНrobný popТs УeНnotlТvýМh publТkaМí obsahuУe Databпгe publТkační čТnnostТ VŠE, kterп Уe veUeУně 

Нostupnп na Internetu na aНrese http://eso.vse.cz. 

9.4.4 Mezinárodní činnost katedry 
MeгТnпroНní čТnnost kateНrв se týkala Уak peНaРoРТkв, tak věНв a výгkumu. PraМovníМТ KMIE se 

poНílelТ na výuМe pUeНmětů v anРlТМkцm УaгвМe. DoМ. HoUeУší pUeНnпšela a veНla semТnпUe pUeНmětu 

Intermediate Microeconomics v rпmМТ prestТžního meгТnпroНního stuНТУního proРramu Fakulty 

poНnТkohospoНпUskц International Management – CEMS MIM, vвučovanцho v anРlТМkцm УaгвМe. 

Na Нoktorskцm stupnТ stuНТa šlo o konгultaМe k pUeНmětu Ekonomie - pokročilý kurs (prof. Soukup) 

a Teorie firmy (НoМ. MaМпkovп). 

DoМ. HoUeУší Нпle ve spoluprпМТ s НoМ. Pavelkou orРanТгovala a гkoušela stпtní гпvěrečnц гkouškв 

z pUeНmětu Intermediate Microeconomics v maРТsterskцm stuНТУním proРramu International 

Management. 

KateНra se poНílí na výuМe anРlТМkцho proРramu FPH BaМhelor oП Corporate FТnanМe anН 

ManaРement, který se roгběhl v UíУnu 2013. V rпmМТ akaНemТМkцho roku 2014 – 2015 zajistil doc. 

Pavelka kurz 3BE113 Macroeconomics 1 a výuku kurгu 3BE123 Microeconomics 1 гabeгpečovalв 

InР. Korlвakova a InР. Džbпnkovп. 

Dпle praМovníМТ KMIE гabeгpečovalТ v roМe 2014 výuku pUeНmětů v ruskцm УaгвМe. V rпmМТ 

meгТnпroНního stuНТУního proРramu FPH VŠE „Ekonomika predprijatija i menedžment“ šlo o UпНnou 

výuku bakalпUskýМh pUeНmětů Makroekonomie (prof. Soukup a Ing. Kulbakov) a Mikroekonomie 

(НoМ. MaМпkovп). Výuka probíhala pro Нvě skupТnв stuНentů – jedna skupina studovala uvedenц 

pUeНmětв v Rusku, Нruhп v Českц republТМe. První skupТna stuНentů navštěvovala oba kurгв na 

moskevskц MGUUP, Нruhп skupТna pak v Praгe na VŠE. 

VýsleНkв svýМh výгkumnýМh proУektů preгentovalТ členovц kateНrв гeУmцna na meгТnпroНníМh 

konПerenМíМh, Уak УТž bвlo гmíněno v čпstТ věnovanц věНě a výгkumu. 

MeгТnпroНní Мharakter čТnnostТ kateНrв poНtrhuУe Т účast učТtelů a НoktoranНů г Ruska a KaгaМhstпnu 

na Uešení výгkumnýМh proУektů. 

http://eso.vse.cz/
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9.5 Katedra logistiky 

9.5.1 Personální složení katedry 
KonМem roku 2014 měla kateНra v Тnterním stavu УeНnoho proПesora, Нva НoМentв, pět akaНemТМkýМh 

praМovníků s Ph.D. a pět ТnterníМh НoktoranНů. U proП. PernТМТ trvп úvaгek na kateНUe Arts 

Managementu – veНouМí věНeМko-výгkumný praМovník II. 

9.5.2 Pedagogická činnost katedry 
KateНra гabeгpečovala výuku na všeМh stupníМh stuНТa. Na bakalпUskцm stupnТ stuНТa ve Пormě 

Пakultně povТnnцho pUeНmětu Logistika kateНra pUeНпvala гпklaНní pUehleН o loРТstТМe, resp. supplв 

МhaТn manaРementu Уako o neгbвtnц součпstТ vгНělпní/гnalostí všeМh poНnТkovýМh manažerů a 

ekonomů. Ve Пormě volТtelnýМh pUeНmětů bвla nabíгena UaНa praktТМkв užТtečnýМh speМТпlníМh 

problematik v kurzech Doprava, Nпkup a zпsobovпní, Fleet management a City logistika. 

Na maРТsterskцm stupnТ stuНТa kateНra prostUeНnТМtvím veНleУší speМТalТгaМe Logistika – mezinпrodní 

pUeprava a zasílatelství pUТpravovala speМТalТstв pro pUíslušnц manažerskц ПunkМe v poНnТМíМh 

poskвtovatelů loРТstТМkýМh služeb, v гasílatelskýМh a НopravníМh poНnТМíМh a v průmвslovýМh, 

obМhoНníМh a НalšíМh poНnТМíМh. Obsah stuНТa bвl průběžně porovnпvпn a koorНТnovпn s požaНavkв 

Evropskц МertТПТkaМe loРТstТků ECBL/ELA, s proПesnímТ stanНarНв a vгНělпvaМímТ proРramв FIATA 

(MeгТnпroНní asoМТaМe гasílatelskýМh svaгů) a AМaНemв oП IRU (MeгТnпroНní sТlnТční unТe).  

Na maРТsterskцm stupnТ výukв bвl rovněž v rпmМТ oboru Arts manaРement vвučovпn Уako povТnný 

pUeНmět kurг Arts logistics. 

V Нoktorskцm stupnТ stuНТa bвl kateНrou naНпle vвučovпn volТtelný pUeНmět Logistický management. 

KateНra гaУТšťovala výuku УeНnak v rпmМТ MBA na IFTG VŠE a УeНnak v rпmМТ proРramu Honors 

Academia. 

InovaМe výukв se НotýkaУí v гпsaНě většТnв pUeНmětů s ohleНem na turbulentní vývoУ v oboru, 

pUТčemž k гпsaНní ТnovaМТ vstupů Нošlo v rпmМТ proУektu pUТ ТnovaМТ pomůМek pro výuku v dТstančním 

kurzu International Logistics. K гпsaНní ТnovaМТ Нošlo rovněž u pUeНmětu Arts logistics, a to u výukв 

гaУТšťovanц proП. PernТМou uplatněním výstupů г proУektu NAKI. 

Roгsah výukв v МТгíМh УaгвМíМh na maРТsterskцm stupnТ výukв bвl roгšíUen o УeНen pUeНmět, nвní 

Уsou vвučovпnв v anРlТМkцm УaгвМe kurzy International Logistics, Maritime and Multimodal 

Transportation, Purchacing, Global Supply Chain Management a Purchasing. 

Probíhп pUíprava/akreНТtaМe novцho anРlТМkцho kurzu 3LG627 Transport (výuka „4/0“ bude spuštěna 

od letního semestru akaНemТМkцho roku 2014/2015). 
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Došlo k гahпУení výukв v ruskцm bakalпUskцm proРramu Э¡ÜÖÜ½ó¡í äëñÑäëóяöóя ó ½ñÖñÑ¢½ñÖö 

– ing. Mervart. 

9.5.3 Vědecko-výzkumná činnost katedry 
Na kateНUe loРТstТkв působТlo v roce 2014 Мekem pět ТnterníМh НoktoranНů (4 bвlТ nově pUТУatТ v roМe 

2014) a tUТ eбterní НoktoranНТ. 

AkaНemТčtí praМovníМТ kateНrв spolu s НoktoranНв kateНrв bвlТ гapoУenТ Нo Uešení výгkumnýМh 

proУektů: 

IGA2 – Role marketingu ve firmпch (IP IP306012). Publikace souvТseУíМí s projektem: Karlíček, M., 

NovТnský, M., Tahal, R.. Role marketТnРu ve ПТrmпМh. 1. vвН. Zlín; Bačuvčík, R.: VeRBuM, 2014. 

106 s. ISBN 978-80-87500-56-9 (další autoUТ: Rožek, J., Jašek, P., BuУНovп, D., JТrsпk, P., KolпU, P.). 

Projekt IGA2 – Zdroje a perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počпtku 21. století v kontextu 

soudobé globalizace (IP 300040), UešТtel г katedry logistiky: InР. BeНUТМh Rathouský. 

IGA1 – Vliv pUístupu zпkazníka na volbu pUepravních, zasilatelských a logistických služeb v 

multimodпlních pUepravпch (F3/82/2014), UešТtel г KLOG: InР. Petr KolпU, Ph.D. 

ProУekt Тnterní Рrantovц aРenturв Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a 

nпrodních ekonomik v globпlním hospodпUském systému (IP300040), spoluUešТtel z KLOG: Ing. 

Marek VТnš. 

Dokončení proУektu NAKI MK DF11P01OVV024 Efektivní metodiky podpory malých a stUedních 

subjektů sektoru kultury prostUedí nпrodní a evropské ekonomiky, spoluUešТtel г KLOG: prof. Petr 

Pernica. 

KateНra se poНílela na spoluprпМТ s asoМТaМí ČESMAD BOHEMIA v oblastТ pUípravв PUepravníМh 

poНmínek. 

AkaНemТčtí praМovníМТ se tцž účastnТlТ tuгemskýМh oНbornýМh konПerenМí (napU. SpeeНCHAIN 2014). 

InР. Rathouský moНeroval sekci SТlnТční Нoprava na konПerenМТ SpeeНCHAIN 2014 

PoНrobný popТs УeНnotlТvýМh publТkaМí obsahuУe Databпгe publТkační čТnnostТ VŠE, kterп Уe veUeУně 

Нostupnп na Internetu na aНrese http://eso.vse.cz. 

ZahranТční publТkaМí bвla KolпU, P., Rodrigue, J.-P.: Improving the Bottlenecks: The Czech Republic 

as a Central European Intermodal Transport and Logistics Platform. In: IAME Conference 2014. 

Norfolk, 15.07.2014 – 18.07.2014. Norfolk : Maritime Institute, Old Dominion University, 2014. 20 

s. 

InР. KolпU, Ph.D, InР. Petr JТrsпk, Ph.D. b\l\ v období leНen - гпUí 2014 eНТtorв Central European 

Business Review – reМenгovanцho časopТsu FPH VŠE. 

9.5.4 Mezinárodní činnost katedry 
InР. Petr KolпU, Ph.D., a InР. Petr JТrsпk, Ph.D.pUeНnпšelТ pro ITESM v rпmМТ letní školв. 

http://eso.vse.cz/
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InР. Petr KolпU, Ph.D. se poНílel ve dnech 10. 11. - 14. 11. 2014 na Copenhagen Business School 

(Dпnsko) na výuМe kurzu Management of Maritime Operations within the Supply Chain G. Prockla 

z katedry OperatТons ManaРement (roгsah výukв 6 x 45min); Нпle pak šlo o vвžпНaný věНeМký 

semТnпU/pUeНnпška na tцma Container Shipping: perspectives by freight forwarders in the Czech 

Republic (120 min.). 

InР. Petr KolпU, Ph.D. гastupoval VŠE v CEMS FaМultв Group – Logistics (viz 

http://www.cems.org/academic-members/faculty-groups/logistics). 

KateНra uНržuУe гahranТční kontaktв a spoluprпМТ гeУmцna s nпsleНuУíМímТ akaНemТkв: Tim Coltman 

(Professor of Management, CoDirector, Institute for Innovation in Business and Social Research, 

University of Wollongong), Peter Roebuck (Head of School, School of Accounting, Australian 

School of Business, The University of New South Wales); Jean-Pau Rodrigue (Hofstra University, 

Hempstead, USA); Gűnter ProМkl (Department oП OperatТons ManaРement, CopenhaРen BusТness 

SМhool, Dпnsko). 

InР. VeronТka ČervТnskп absolvovala zahraniční stпž v TeМku (Zakвnthos: červen-červeneМ 2014) - 

InternalТгaМe eбterníМh nпklaНů v reРТonпlní a místní Нopravě. 

9.5.5 Spolupráce s praxí 
KateНra bвla naНпle kolektТvním členem Českц loРТstТМkц asoМТaМe a pUТНruženým členem Svaгu 

speНТМe a loРТstТkв ČR. Členovц kateНrв uНržovalТ svц členství v Českц společnostТ pro Нopravní 

prпvo a kontaktв s InternatТonal PurМhasТnР anН Supplв EНuМatТon anН Research Association (USA), 

Supply.Chain Council (USA), Chartered Institute of Purchasing and Supply (spoУenц krпlovství). 

Bвlo uНržovпno členství v IPSERA. UčТtelц kateНrв působТlТ Уako členovц LoРТstТМs FaМultв Group 

evropskýМh vвsokýМh škol sНruženýМh v CEMS. 

Členovц kateНrв bвlТ naНпle členв reНakčníМh raН oНbornýМh časopТsů Logistika, Doprava a silnice, 

Logistics News a Truck and Business a ve sboru reМenгentů oНbornцho reМenгovanцho časopТsu 

Perner´s Contacts a Logistics News, Уehož výгnamnц člпnkв vвМhпгeУí v česko-anРlТМkц mutaМТ.  

Pokračovala oНbornп spoluprпМe s UaНou ПТrem a orРanТгaМТ: HOPI, ČESMAD BohemТa, Svaг speНТМe 

a loРТstТkв ČR, TNT Eбpress WorlНаТНe CR, VasМo ShТppТnР, MenгТes AvТatТon, GeТs Group, DB 

SМhenker, SpeeНHAN, KAMEX, Нпle DHL Supply Chain, Hafen Hamburg, Nagel, Jungheinrich, 

ŠkoНa Auto, RaНТum, Tíгení letovцho provoгu ČR a НalšímТ. 

V rпmМТ spoluprпМe s některýmТ г výše uveНenýМh ПТrem se poНílelТ studenti na ПТremníМh proУekteМh, 

neУčastěУТ prostUeНnТМtvím НТplomovýМh praМí. 

Členovц kateНrв vвkonпvalТ lektorskou čТnnost v obНobí bUeгen-prosinec 2014 pro DHL, ČSAD UH 

a pobočku HospoНпUskц komorв ČR v Chebu – ПТnanМovпní г Operačního proРramu lТНskц гНroУe a 
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гaměstnanost v rпmМТ proУektu č. CZ.1.04/1.1.02/ř4.013Ř6, 09/2014: seminпU KombТnovanп Нoprava 

(pro sТlnТční НopravМe). 

KateНra se poНílela na aplikovanцm výгkumu, na optimalizaci distribuce pro Colorlak a.s., v obНobí 

červeneМ-prosinec 2014. 

9.5.6 Ostatní aktivity 
InР. Petr KolпU se účastnТl roгvoУovцho proУektu MŠMT č.C73 Podpora doktorandů a 

postdoktorandů na VŠE a ČZU v Praze 2012-2014. 

KateНra poUпНala neПormпlní vпnoční setkпní nпkupčíМh na VŠE (účastnТlТ se гпstupМТ společností 

LeРo, ŠkoНa Auto, AММenture, Equa Bank). 

Na výuce pUeНmětu 3LG424 Nпkup a zпsobovпní se poНílelТ гпstupМТ společností Lego a ŠkoНa Auto. 

Pro гnačný praktТМký pUínos, výгnam a ohlas bвlв v obou semestreМh roku 2014 realТгovпnв meгТ 

praМovníkв г praбe a stuНentв velmТ oМeňovanц oНbornц eбkurгe spoУenц s oНbornýmТ pUeНnпškamТ. 

OНbornц eбkurгe bвlв гaUaгenв v nпvaгnostТ na výuku klíčovýМh pUeНmětů veНleУší speМТalТгaМe, a 

to s orРanТгačním partnerstvím Klubu mlaНýМh loРТstТků (působí г ТnТМТatТvв stuНentů katedry 

loРТstТkв na VŠE v Praгe). 

Během obou semestrů roku 2014 proběhlв mТmo УТnц odbornц eбkurгe na tato oНbornп praМovТště 

(spolu s pUeНnпškamТ a preгentaМí oНborníků uveНenýМh ПТrem): ŠkoНa Auto, Tíгení letovцho provoгu 

ČR. 

9.6 Katedra personalistiky 

9.6.1 Personální složení katedry 
InР. KateUТna LeРnerovп, MBA bвla pUТУata na kateНru personalТstТkв (KP) na poгТМТ věНeМkцho 

praМovníka s účТnností oН 1. 6. 2014. 

9.6.2 Pedagogická činnost katedry 
V roМe 2014 kateНra personalТstТkв гabeгpečТla výuku pUeНmětů pro obor Podnikovп ekonomika a 

management pro bakalпUský, navaгuУíМí maРТsterský a Нoktorský stupeň stuНТa, a to ve všeМh ПormпМh 

stuНТa akreНТtovanýМh na FPH. SteУně tak kateНra гaУТstТla výuku pro obor Arts Management pro 

bakalпUský a maРТsterský stupeň v preгenční Пormě stuНТa. 

VeНleУší speМТalТгaМe Personпlní management bвla otevUena pro obě Пormв studia v letním semestru 

2013/2014 a гТmním semestru akaНemТМkцho roku 2014/2015 s kapaМТtou 55 stuНentů na semestr pro 

preгenční Пormu a neomeгenou kapaМТtou pro НТstanční Пormu. 
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Vвbranц pUeНmětв KP vвučovalТ гahranТční hostц a na výuМe aktuпlníМh tцmat г Uíгení lТНskýМh 

гНroУů partТМТpovalТ speМТalТstц na lТНskц гНroУe г poНnТků čТ konгultantskýМh společností a vrМholoví 

manažeUТ čТ spoluvlastníМТ multТnaМТonпlníМh společností. PUehleН mТmosemestrпlníМh pUeНmětů Уe v 

nпsleНuУíМí tabulМe: 

Tab. 9.1: Mimosemestrální pUedměty vyučované externisty z praxe 

3PA551 
VвužТtí IT sвstцmů v HRM – ZS 
2014/2015 

Filip Hrkal, cut-e, a Leoš Černý, LMC 

3PA552 
PoНnТkovц vгНělпvпní v praxi – LS 
2013/2014 a ZS 2014/2015 

Ve spoluprпМТ s AGROFERT, a.s.,    ŠKODA 
AUTO, a.s., GE Money Bank, a.s., Grant 
Thorton, s.r.o. a Delloite Advisory s.r.o. 

3PA661 
Tíгení lТНí v multТkulturním prostUeНí 
(anglicky) – LS 2013/2014 a ZS 
2014/2015 

JorРe H. Cooper, DвnarРТe s.r.o., ŠvýМarsko 

 

KateНra personalТstТkв nabíНla českým a гahranТčním stuНentům v letním semestru 2013/2014 

Мelkem 3 kurгв vвučovanц v МТгím Уaгвku a v гТmním semestru 2014/2015 pak 4 kurгв, kterц v 

souhrnu absolvovalo 305 stuНentů. 

PUeНnпškв РenerпlníМh UeНТtelů poboček multТnaМТonпlníМh společností a spoluvlastníka Рlobпlní 

poraНenskц společnostТ v pUeНmětu 3PA412 Personпlní Uízení 2 Уsou vžНв гa aktuпlní semestr 

uveНenв na http://kp.Пph.vse.Мг/akt_eбternТste.php. Personпlní složení eбterníМh pUeНnпšeУíМíМh Уe 

stabТlТгovanц. 

PUeНnпškв personalТstů, senТor manažerů a senТor konгultantů v pUeНměteМh veНleУší speМТalТгaМe 

3HR Personпlní management Уsou vžНв гa aktuпlní semestr uveНenв na 

http://kp.Пph.vse.Мг/akt_eбternТste.php. Personпlní složení eбterníМh pUeНnпšeУíМíМh Уe НlouhoНobě 

stabТlТгovanц. 

Tцmata bakalпUskýМh a НТplomovýМh praМí vвpsanп poНnТkв pro oblast Uíгení lТНskýМh гНroУů a РarantТ 

těМhto tцmat гa tвto poНnТkв Уsou na http://kp.Пph.vse.Мг/temata-praci.php. 

PUehleН orРanТгaМí spolupraМuУíМíМh s kateНrou personalТstТkв na výuМe (v pUímц a nepUímц Пormě) je 

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

KateНra personalТstТkв se poНílí na aktТvТtпМh EuroasТУskцho ekonomТМkцho Пóra mlпНeže. ProП. 

Zuгana DvoUпkovп a M. D. J. QuТРleв patUí k Уeho eбpertům a poНílelТ se na hoНnoМení proУektů, kterц 

bвlв гpraМovпnв a preгentovпnв na 5. ročníku Пóra v roce 2014. 
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9.6.3 Vědecko-výzkumná činnost katedry 
Ve věНeМkovýгkumnц čТnnostТ se členovц kateНrв poНílelТ na Uešení těМhto proУektů: 

KateНra personalТstТkв se poНílí na meгТnпroНním proУektu o HR proМeseМh v pobočkпМh 

multТnaМТonпlníМh společností v reРТonu stUeНní a výМhoНní Evropв (CEE). ProУekt Human Resource 

Management in Transition at Multinational Companies: Zkušenosti poboček multinacionпlních 

společností ve stUední a východní Evropě Уe Uešený meгТnпroНním výгkumným týmem složeným 

z praМovníků unТverгТt stUeНní a výМhoНní Evropв (Central anН Eastern European InternatТonal 

ResearМh Team, CEEIRT). JНe o НlouhoНobý výгkumný proУekt, který ТНentТПТkuУe proměnв praktТk 

používanýМh v HRM a proměnв role lТНskýМh гНroУů v pobočkпМh multТnaМТonпlníМh společností. 

CEEIRT proveНl výгkumв гaměUenц na tuto problematТku УТž úspěšně Нvakrпt, a to v leteМh 200Ř – 

2009 a 2012-2013.  Cílem výгkumu pro rok 2015 Уe poroгumět současným Т buНouМím výгvпm v 

HRM, protože НostпvaУí nový, kompleбní a НвnamТМký roгměr. Českп republТka Уe гahrnuta Нo 

výгkumu poprvц. Manažerkou proУektu v ČR Уe KateUТna LeРnerovп a koorНТnпtorkou proУektu v ČR 

– Zuгana DvoUпkovп. Blíže vТг http://www.ceeirt-hrm.eu/. 

KateНra personalТstТkв se poНílí na meгТnпroНním výгkumu Technologickп modernizace: sociпlně-

demografické změny (どñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡íя ½ÜÑñëÖó£íîóя: ïÜîóí¿áÖÜ-Ññ½ÜÇëíâóôñï¡Üñ ó£½ñëñÖóñ), 

který Уe Uešený v rпmМТ ProРramu Zvýšení konkurenМesМhopnostТ Uralskц ПeНerпlní unТverгТtв 

prvního preгТНenta B. N. JelМТna v JekatěrТnburРu, Ruskп ПeНeraМe ((ぢëÜÇëí½½a ぢÜç▲üñÖóя 

¡ÜÖ¡ÜëñÖöÜïäÜïÜßÖÜïöó ばëí¿áï¡ÜÇÜ âñÑñëí¿áÖÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí ó½ñÖó äñëçÜÇÜ ぢëñ£óÑñÖöí 

づÜïïóó Б.ぞ. Е¿áîóÖí). Hlavním UešТtelem výгkumu Уe InstТtut nпroНního Uíгení a poНnТkatelství 

(ИÖïöóöÜö ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖóя ó äëñÑäëóÖó½íöñ¿áïöçí, http://igup.urfu.ru) v obНobí 

let 2013 – 2020. PraМovní skupТnu гa VŠE veНe proП. Zuгana DvoUпkovп, sekМe: VlТv aktТvТt 

orРanТгaМí na soМТпlní a гНravotní úroveň žТvota personпlu (tгv. Пenomцn „soМТпlního гnečТštění“).  

Dostпl, Petr a kol. Efektivní metodiky podpory malých a stUedních subjektů sektoru kultury v prostUedí 

nпrodní a evropské ekonomiky (ProУekt proРramu aplТkovanцho výгkumu a vývoУe nпroНní a kulturní 

ТНentТtв NAKI). ProП. DvoUпkovп гНe působí гa oblast personalТstТkв. 

DvoUпkovп, Zuгana, AbНallovп Jana a StUíteský Marek. Systémové nastavení Uízení lidských zdrojů 

na ÚUadě městské čпsti Praha 7, reР.č. CZ.1.04/4.1.01/Řř.0000Ř. VeUeУnп гakпгka ПТnanМovпna г ESF 

a stпtního roгpočtu ČR prostUeНnТМtvím Operačního proРramu LТНskц гНroУe a гaměstnanost. ObНobí 

Uešení 1. 11. 2013 – 30. 11. 2014. 

V publТkační čТnnostТ členovц kateНrв včetně НoktoranНů publТkovalТ pUíspěvkв v monoРraПТíМh, 

člпnkв a pUíspěvkв ve sborníМíМh г meгТnпroНníМh věНeМkýМh konПerenМí – viz 

http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php. V publТkační НatabпгТ VŠE Уe evТНovпno гa rok 

2014 Мelkem 34 publТkaМí. 

http://www.ceeirt-hrm.eu/
http://igup.urfu.ru/
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9.6.4 Mezinárodní činnost katedry 
ProП. DvoUпkovп Уe гapoУena Нo sítě kateНer ekonomТkв prпМe a HRM Ruskц ПeНeraМe, Уehož UíНíМí 

Мentrum Уe KateНra ekonomТkв prпМe a lТНskýМh гНroУů na Lomonosově stпtní unТverгТtě v Moskvě 

(MGU). TUТ peНaРoРovц pUeНnпšelТ na ruskýМh unТverгТtпМh, a to Moskevskп městskп unТverгТta v 

Moskvě, Uralskп ПeНerпlní unТverгТta v JekatěrТnburРu a Uralskп stпtní ekonomТМkп unТverгТta v 

JekatěrТnburРu. 

9.6.5 Spolupráce s praxí 
Informace o partnerech spolupracujíМíМh s katedrou personalistiky jsou uvedeny na Internetu na 

adrese-http://kp.vse.Мг a pak Další spolupraМuУíМí orРanТгaМe. 

9.6.6 Ostatní aktivity 
ProП. Zuгana Dvorakova Уe členkou nпsleНuУíМíМh reНakčníМh a věНeМkýМh raН naklaНatelství: 

1. Journal of Security and Sustainability Issues. „Journal oП seМurТtв anН sustaТnabТlТtв Тssues“, 

ISSN 2029-7017. „Journal oП seМurТtв anН sustaТnabТlТtв Тssues“ (onlТne). ISSN 202ř-7025. 

http://www.lka.lt/index.php/lt/217084/ 

2. Journal of Business Economics and Management. ISSN 1611-1699. Impakt faktor v roce 2013 – 

0,Ř10. Blíže vТг http://www.tandf.co.uk/journals/TBEM, 

3. Business: Theory and Practice. ReМenгovaný věНeМký časopТs. ISSN 1648-0627. Blíže vТг 

http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp, 

4. Journal of Safety Research and Applications (Josra) – reМenгovaný časopТs výгkumu a aplТkaМí 

v proПesТonпlní beгpečnostТ. ISSN 1Ř03-3687; viz http://www.bozpinfo.cz/josra/, 

5. VěНeМkп raНa NaklaНatelství C.H.BeМk Praha. 

9.7 Katedra podnikové ekonomiky 

9.7.1 Personální složení katedry 
V červenМe 2014 Нošlo ke гměně ve veНení kateНrв poНnТkovц ekonomТkв (KPE). Novým veНouМím 

KPE bвl Уmenovпn НoМ. InР. JТUí HnТlТМa, CSМ. a Уeho гпstupМem se stal InР. LaНТslav Tвll, MBA., 

Ph.D. DosavaНní veНouМí KPE proП. InР. Eva KТslТnРerovп, CSМ. se stala první nпměstkвní 

prТmпtorkв hl. m. Prahв. KateНru tvoUí УТnak НlouhoНobě stabТlní peНaРoРТМký tým, který v roМe 2014 

praМoval ve složení: 3 proПesoUТ, Ř НoМentů, 14 oНbornýМh asТstentů, 2 asТstentТ, 5 eбterníМh učТtelů a 

10 ТnterníМh НoktoranНů (stav k 31. 12. 2014). 

DoМ. InР. JТUí HnТlТМa, Ph.D. vвkonпvп ПunkМТ prorektora pro гahranТční vгtahв a ТnПormační sвstцmв 

VŠE, DoМ. InР. Hana MТkovМovп, Ph.D., kterп Уe členkou kateНrв, vвkonпvп ПunkМТ proНěkana pro 

peНaРoРТМkou čТnnost FPH VŠE. InР. LaНТslav Tвll, Ph.D., MBA, Уe akaНemТМkým UeНТtelem 

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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maРТsterskцho proРramu International Management/CEMS a akaНemТМkým UeНТtelem МТгoУaгвčnýМh 

bakalпUskýМh proРramů FPH VŠE. DoМ. InР. JТUí Strouhal, Ph.D. Уe Рarantem maРТsterskцho 

programu International Management/CEMS. InР. Pavel MТkan Уe na FPH sвstцmovým ТnteРrпtorem. 

9.7.2 Pedagogická činnost katedry 
Katedra poНnТkovц ekonomiky trvale гabeгpečuУe pedagogickou čТnnost v preгenční, НТstanční i 

kombТnovanц Пormě studia. Současně гaУТšťuУe všeМhnв tUТ гпklaНní stupně studia – bakalпUský, 

maРТsterský a Нoktorský. Od roku 2010 se rovněž poНílí na výuМe v programu MBA, od počпtku 

participovala na výuМe programu Honors Academia a je aktТvně zapojena do výukв v rпmМТ CEMS; 

od roku 2012 je nově zapojena do programu výukв bakalпUskцho programu v ruskцm jazyce, od 

ledna 2013 v jazyce anРlТМkцm. 

Katedra mп akreНТtovпnв čtвUТ veНleУší specializace: Finanční manažer, Ekonomika sportu, 

Poradce – auditor a Fundraising.  VeНleУší specializace jsou konМТpovпnв tak, aby НotvпUelв 

oНborný profil stuНentů. Trvalý гпУem o tyto veНleУší specializace НoklпНп, že poptпvka po 

absolventech i pUes ПТnanční krizi je stпle na vвsokц úrovnТ. Zvlпště je tUeba upozornit na veНleУší 

specializaci Poradce – auditor, kde se УТž stalo traНТМí, že tato výuka veНleУší specializace je 

realТгovпna v součТnnostТ s poradenskou společností Deloitte. V roce 2014 úspěšně složТlo stпtní 

гkoušku z veНleУší specializace Finanční manažer celkem 126 stuНentů, z veНleУší specializace 

Ekonomika sportu 35 stuНentů, z veНleУší specializace Poradce-auditor 30 stuНentů a z veНleУší 

specializace Ekonomika nestпtních neziskových organizací včetně speМТalТгaМe Fundrasing 4 

studenti. 

Na kateНUe byly obhпУenв 4 Нoktorskц НТsertační prпМe. NeНílnou součпstí procesu tvorby 

НoktorskýМh praМí jsou jejich „malц obhaУobв“ na kolokvТíМh za účastТ Мelц katedry, Уež 

pUeНМhпгeУí obhaУobпm těМhto praМí. Dпle na kateНUe poНnТkovц ekonomiky bylo obhпУeno 143 

НТplomovýМh praМí a 126 praМí bakalпUskýМh. V soutěžТ ESOP se umístТla na Мeloškolskц úrovnТ 

НТplomovп prпМe Tomпše Opavskцho naгvanп Analýza nпvštěvnosti extraligy ledního hokeje (veНouМí 

prпМe d o c .  Ing. JТUí Novotný, CSМ.) a НТplomovп prпМe MartТna Hanuškв Rodinné podniky a jejich 

výkonnost (veНouМí prпМe doc. Ing. JТUí HnТlТМa, Ph.D.). 

V rпmМТ akreНТtačního a reakreНТtačního Uíгení byla Тnovovпna a nově konМТpovпna UaНa 

pUeНmětů. V roМe 2014 bвlв Тnovovпnв г hleНТska obsahu Т Пormв tвto pUeНmětв: 3PE653 Analýza 

rizika a finanční modelovпní a 3PE423 Dynamický Balanced Scorecard. Byla navýšena nabíНka 

pUeНmětů pro bakalпUský i maРТsterský stupeň studia. Jde o nově akreНТtovanц pUeНmětв: 3BE214 

Business strategy (anglicky, garant Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D.), 3PE5Ř0 Firemní filantropie 

(garant Ing. Petr Boukal, Ph.D.), 3PE676 Rodinné finance v době světové krize a demografického 

propadu (anРlТМkв, Рarant НoМ. InР. Luboš Smrčka, CSМ.), 3PE5Ř2 Strategické plпnovпní 
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v neziskových organizacích (Рarant InР. Hana Vпvrovп, Ph.D.), 3PE5Ř1 Vícezdrojové financovпní 

(garant Ing. Petr Boukal, Ph.D.). 

9.7.3 Vědecko-výzkumná činnost katedry 
Na kateНUe podnikovц ekonomiky je trvale věnovпna mТmoUпНnп pozornost věНeМko-výгkumnц 

čТnnostТ. Celkem na kateНUe probíhalo v roce 2014 Uešení celkem 5 proУektů IGA, УeУТМhž UešТtelТ 

jsou učТtelц a  doktorandi katedry pod veНením školТtelů. Šlo o výгkumnп tцmata, УeУТМhž 

orientace byla motТvovпna pUeНevším НlouhoНobým Мílovým věНeМko-výгkumným směUovпním 

kateНrв. Konkrцtně bвlв Uešenв tвto proУektв: 

 Analýza zveUejňovпní kótovaných a nekótovaných společností ve vybraných zemích EU a Číně 

(hlavní UešТtel doc. Ing. JТUí Strouhal, Ph.D.). Výstupв proУektu bвlв Нva člпnkв v SМopus, 1 člпnek 

v RVVI a 1 účast na konПerenМТ CPCI; v plпnu Уe v roМe 2015 tТsk Нvou publТkaМí v naklaНatelství 

Wolters Kluwer. 

 Zhodnocení dopadu sociпlní odpovědnosti podniku na výkonnost (hlavní UešТtel Ing. Josef Krause, 

Ph.D.). 

 Sektorovп analýza rodinných firem v České republice (hlavní UešТtel Ing. Martin Brabec). 

 Fúze a akvizice jako nпstroj strategického Uízení podniku (hlavní UešТtel: Ing. Iveta Mackenzie). 

 Ekonomickп nпročnost sportu (hlavní UešТtel: InР. Róbert KuМhпr)  

Dпle se na kateНUe poНnТkovц ekonomТkв UešТlв v roМe 2014 nпsleНuУíМí proУektв: 

 Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvoUit nпvrhy změn legislativy, které by umožnili zvýšení 

výnosů z insolvenčních Uízení pro věUitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české 

ekonomiky. (ProУekt TeМhnoloРТМkц aРenturв, UešТtelský tým ve složení proП. InР. Eva KТslТnРerovп, 

CSМ., НoМ. InР. Luboš Smrčka, CSМ., НoМ. InР. JТUí HnТlТМa, Ph.D., НoМ. InР. MarТe Pasekovп, Ph.D., 

proП. DТmТtrТos P. TsomoМos, Ph.D., MBA, InР. Jaroslav SМhönПelН, Ph.D., НoМ. InР. JТnНUТМh 

ŠpТčka, Ph.D., InР. Drahomíra Dubskп, CSМ., MBA, JUDr. BМ. JТUí Besser, LL.M., MРr. Petr 

Ševčík, InР. VlaНТmír HönТР, Ph.D. 

 Efektivní metodiky podpory malých a stUedních subjektů sektoru kultury v prostUedí nпrodní a 

evropské ekonomiky (projekt programu aplТkovanцho výгkumu a vývoУe nпroНní a kulturní 

identity NAKI – UešТtelц Eva KТslТnРerovп, Hana SМholleovп, Luboš Smrčka, Jaroslav SМhönПelН, 

Patrik Sieber, Martina Sieber, Petr Boukal, Hana Vпvrovп, Eva Römerovп, Dagmar Čпmskп). 

Na kateНUe probíhalo Uešení projektu Operačního programu – adaptabilita – PrТorТtní osa 

Modernizace počпtečního vzdělпvпní, v Уehož rпmМТ si klademe za Мíl implementovat praxe do výukв 

vвbranýМh pUeНmětů a veНleУší specializace FТnanční manažer a Fundraising. V rпmМТ Uešení 

projektu byly uspoUпНпnв čtвUТ kulatц stoly, na nich byla proУeНnпvпna se гпstupМТ praxe možnost 

realТгaМe spoluprпМe. 
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V soutěžТ o neУlepší publТkační aktivitu na Fakultě poНnТkohospoНпUskц se umístТlo 6 publТkaМí 

praМovníků katedry. 

Na kateНUe byla v roce 2014 uspoUпНпna УeНna mezinárodní vědecká konference. Konala se 20. 5. 

2014 v konРresovцm sпle ČNB v rпmМТ projektu TA ČR Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvoUit 

nпvrh změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních Uízení pro věUitele a tím by 

napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky: Insolvence 2014 – hledпní cesty k vyšším 

výkonům. Tцto konference se гúčastnТlo celkem 110 účastníků, oНborníků na insolvenci a takц 

гпУemМТ z poНnТků a studenti; pUítomno bвlo Т 5 гahranТčníМh účastníků. 

Dпle v rпmМТ steУnцho proУektu TA ČR bвl uspoUпНпn semТnпU v PoslaneМkц sněmovně Parlamentu 

ČR na tцma: Insolvenční praxe: VěUitelé a dlužníci, konaný 13. 11. 2014 гa účastТ Ř0 oНborníků 

z praбe a poslanМů Parlamentu ČR. 

V souladu s traНТМí katedry byla i v roce 2014 věnovпna mТmoUпНnп pozornost publТkační čТnnostТ, 

kterп je loРТМkým vвvrМholením věНeМko-výгkumnц prпМe a pUeНpoklaНem kvalТtní peНaРoРТМkц 

prпМe. KPE vykazuje v rпmМТ publТkační čТnnostТ relatТvně stabТlní hoНnotв publТkovanýМh 

pUíspěvků s tím, že Уe klaНen Нůraг na kvalТtu pUeН kvantТtou. Celkem bylo za rok 2014 publТkovпno 

133 tТtulů; z toho celkem 4 monografie, 1 pUíspěvek v monografii, 8 pUíspěvků v časopТse s impakt 

faktorem, 13 pUíspěvků ve SCOPUS, 23 reМenгovanýМh člпnků, 15 pUíspěvků ve sborníku 

z konference sleНovanц v Conference Proceedings Citation Index, 33 člпnků pUíspěvků ve sborníku 

z konference s meгТnпroНní účastí. MeгТ Нalší publТkaМe patUТlв vвНanц učebnТМe, metoНТkв, 

nereМenгovanц člпnkв apoН. Byla uspoUпНпna jedna meгТnпroНní věНeМkп konference. Katedra 

trvale pečuУe i o prezentaci nпгorů členů katedry v mцНТíМh. V roce 2014 bylo гaгnamenпno celkem 

12 vвstoupení v mцНТíМh. 

Specifickou formou publТkačníМh aktivit je vвНпvпní oНbornцho časopТsu Ekonomika a 

management, který vвМhпгel УТž seНmý rok a v roce 2014 byla vвНпna čtвUТ čísla tohoto věНeМkцho 

oНbornцho časopТsu v elektronТМkц poНobě. 

9.7.4 Mezinárodní činnost katedry 
Ke klíčovým meгТnпroНním aktТvТtпm katedry patUí pravТНelnп účast na věНeМkýМh meгТnпroНníМh 

konПerenМíМh. Na kateНUe působТlТ takц Уakц hostuУíМí proПesoUТ AnНreas UlгhoППer a proП. Karl-Heinz 

Schumacher, kteUí гaУТšťovalТ výuku pUeНmětu 3IG601 Stra tegic management in times of 

globalization. Dпle jsou členovц katedry zapojeni do spoluprпМe na meгТnпroНní certifikaci 

ТnterníМh auНТtorů CIA (prof. DvoUпček). Doc. Novotný je členem v IAES (MeгТnпroНní asociace 

ekonomiky sportu) a v oblasti oМeňovпní sportovníМh klubů a hrпčů spolupracuje s EU Bratislava. 

Doc. Ing. JТUí Hnilica, Ph.D., v rпmМТ CEMS MIM Entrepreneurial Finance Interfaculty Group 

pravТНelně pUeНnпší na blokovцm semТnпUТ Entrepreneurial Finance na University Commerciale 
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Luigi Bocconi v Тtalskцm MТlпně. Katedra je aktТvně zapojena do Нvouletцho maРТsterskцho 

programu kompletně vвučovanцho v anРlТМkцm jazyce International Management/CEMS MIM, a to 

v několТka směreМh. Prvním je гapoУení do výukв v rпmМТ povТnnýМh i volТtelnýМh pUeНmětů, 

Нruhým směrem je veНení business proУektů, kterц pUeНstavuУí výгnamnou součпst programu CEMS 

MIM. KateНra se takц výraгnou měrou poНílí na гaУТšťovпní výukв v ruskцm jazyce v Praze a 

v rпmМТ společnцho stuНТУního proРramu v Moskvě a v anРlТМkцm УaгвМe v Praгe. Katedra v roce 

2014 гaУТšťovala výuku НevatenпМtТ pUeНmětů vвučovanýМh v МТгím jazyce. 

9.7.5 Spolupráce s praxí 
KPE roгvíУí roгsпhlou spoluprпМТ s praбí. UčТtelц kateНrв Уsou НlouhoНobě гapoУenТ Нo úгkц 

spoluprпМe s Českým ТnstТtutem ТnterníМh auНТtorů, гaУТšťuУí krпtkoНobц a НlouhoНobц kurгв a poНíleУí 

se na výuМe čtвUsemestrпlního stuНТa ТnterníМh auНТtorů. Součпstí Уe Т spoluprпМe na orРanТгaМТ 

гkoušek spoУenýМh se гískпvпním Мelosvětově uгnпvanцho МertТПТkпtu v oblastТ Тnterního auНТtu. DoМ. 

Strouhal Уe členem KomТtцtu pro vгНělпvпní a МertТПТkaМТ účetníМh v ČR a členem výboru Komory 

МertТПТkovanýМh účetníМh a Svaгu účetníМh a preгТНentem Komorв МertТПТkovanýМh účetníМh Českц 

republТkв. Trvale probíhп spoluprпМe s InstТtutem oМeňovпní maУetku; členovц kateНrв partТМТpuУí na 

výuМe stuНТa MBA v rпmМТ ISBM FPH a Нпle na PraРue International Business School. 

NeгaneНbatelnou součпst spoluprпМe s praбí tvoUí Т výгkumnц proУektв pro mТnТsterstva (napU. 

MТnТsterstvo prпМe a soМТпlníМh věМí, MТnТsterstvo spraveНlnostТ), Bankovní ТnstТtut, TMA asoМТaМe, 

orРпnв místní sprпvв čТ pro ПТremní subУektв (napU. RWE TransРas, Českп raПТnцrskп, DeloТtte, a 

Нalší). 

KateНra partТМТpuУe Т na vвpraМovпní růгnýМh oНbornýМh stanovТsek čТ posuНků pro vlпНní a Нalší 

ТnstТtuМe a orРanТгaМe. Členovц kateНrв působí ve věНeМkýМh raНпМh na UaНě vвsokýМh škol. Jsou 

гapoУenТ Уako posuгovatelц výгkumnýМh proУektů MŠ SR a Slovenskц akaНemТe věН, MТnТsterstva 

průmвslu a obМhoНu ČR a Grantovц aРenturв ČR, Уsou členв РrantovýМh komТsí MŠMT ČR a 

Slovenskц republТkв, FRVŠ aУ. Na kateНru se obraМí гnačný počet pUeНníМh oНborníků г praбe se 

гпУmem o vвstupovпní na pUeНnпškпМh čТ semТnпUíМh гaУТšťovanýМh KPE čТ se гпУmem o УТnou Пormu 

vгпУemnц spoluprпМe. 

9.8 Katedra psychologie a sociologie Uízení 
V roМe 2014 se kateНra гaměUТla na Нalší roгšíUení věНeМko-výгkumnц prпМe, meгТnпroНní spoluprпМe 

a publТkaМe, kterц pUeНstavuУí roгvoУ oborů psвМholoРТe a soМТoloРТe Uíгení a psвМholoРТe poНnТkпní. 
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9.8.1 Pedagogická činnost katedry 
Z hleНТska peНaРoРТkв bвla nově akreНТtovпna veНleУší speМТalТгaМe kateНrв s nпгvem 3PG 

Manažerskп psychologie a sociologie. InovaМe veНleУší speМТalТгaМe bвla poНpoUena Т realТгaМí 

proУektu IGS VŠE Tvorba pUedmětu Aplikace metod sociпlně psychologického výzkumu. 

9.8.2 Vědecko-výzkumná činnost katedry 
Z hleНТska věНeМko-výгkumnц prпМe bвlТ členovц kateНrв v roМe 2014 гapoУeni v projektu NAKI 

Efektivní metodiky podpory malých a stUedních subjektů sektoru kultury v prostUedí nпrodní a 

evropské ekonomiky, Нпle v proУektu Development and Creation of Teaching Methods in Lifelong 

Learning Programmes, poНpoUenцm NorskýmТ ПonНв, v proУektu TeМhnoloРТМkц aРenturв ČR 

(program Beta) Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním 

období a porovnпní v mezinпrodním kontextu metodou GEM. 

PraМovníМТ kateНrв se tцž poНílelТ se Т na НlouhoНobцm meгТnпroНním proУektu v rпmМТ 7. rпmМovцho 

programu EU Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and  Entrepreneurship: Family Values 

and  Youth Unemployment  in Europe. 

Výstupв věНeМko-výгkumnýМh aktТvТt bвlв preгentovпnв členв katedry a doktorandy na 

meгТnпroНníМh konПerenМíМh v ČR, FranМТТ, Slovensku, ŠvýМarsku, NěmeМku, Chorvatsku, Bulharsku 

a UгbekТstпnu. 

PublТkační čТnnost členů kateНrв a УeУíМh НoktoranНů v roМe 2014 гahrnovala člпnkв v tuгemskýМh Т 

гahranТčníМh oНbornýМh časopТseМh a (spolu)autorství knТžníМh publТkaМТ, včetně pUíspěvků Нo 

гahranТčníМh monoРraПТí (SpoУenц krпlovství, NěmeМko) a гahranТční učebnТМe (USA). Za гmínku 

stoУí Т prпМe v eНТčníМh raНпМh oНbornýМh časopТsů (napU. časopТsu PsвМholoРТe pro praбТ nebo Central 

European Business Review). 

9.8.3 Mezinárodní činnost katedry 
MeгТnпroНní aktТvТtв se proУevТlв neУen aktТvní účastí akaНemТМkýМh praМovníků KPST na 

konПerenМíМh v гahranТčí (vТг výše), ale Т pUeНnпškamТ na гahranТčníМh unТverгТtпМh v NěmeМku 

(Regensburg) a Chorvatsku, taktцž Т výukou Уako hostuУíМí proПesoUТ v Chorvatsku (ZпhUeb) a InНТТ 

(víМe unТverгТt). PUíspěvkem KPST k ТnternaМТonalТгaМТ výukв VŠE bвla výuka mТmosemestrпlníМh 

kurгů hostuУíМímТ proПesorв гe гahranТčí (napU. г InНТe, KanaНв) a výuka v rпmМi CEMS. 

9.8.4 Spolupráce s praxí 
SpoluprпМe s praбí měla Т v roМe 2014 Пormu účastТ členů kateНrв na vгНělпvпní čТ oНbornýМh a 

roгvoУovýМh proРrameМh orРanТгaМí Уako Уe napU. ŠkoНa Auto a.s., BosМh DТesel s.r.o., MerМeНes Benг 

a.s., a НalšíМh. Členovц kateНrв se poНílelТ na výuМe v proРrameМh МeložТvotního vгНělпvпní ISBM 

Fakultв poНnТkohospoНпUskц VŠE. 
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9.8.5 Ostatní aktivity 
PraМovníМТ kateНrв bвlТ aktТvnímТ členв UaНв oНbornýМh orРanТгaМí a asoМТaМí, Уak НomпМíМh, tak Т 

гahranТčníМh (napU. ČMPS, ČAPPO, AVŠP, EARLI, CIPD, ČSJ, INPERE), v některýМh pUípaНeМh 

Уsou členв УeУТМh volenýМh orРпnů (napU. ČAPPO a ČSJ). 


