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Úvodní slovo děkana 
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze zakládajících 
fakult VŠE, Fakulty obchodní. Změna neproběhla jen v názvu fakulty, nová obsahová náplň studia byla 
reakcí na novou společensko-ekonomickou situaci a znamenala posílení prvku internacionalizace jako 
rozhodující konkurenční výhody absolventů této fakulty.

FMV je největší ze 6 fakult VŠE, studuje na ní více než 4500 studentů a má 250 zaměstnanců. 
Fakulta nabízí široké spektrum oborů, které se vyznačují značnou interdisciplinaritou a silným 
mezinárodním zaměřením. Důraz je zde kladen také na nadstandardní jazykovou výuku s náročnými 
požadavky na dosažené jazykové znalosti a schopnosti komunikovat minimálně ve dvou světových 
jazycích. V průběhu studia mohou studenti získat mezinárodně uznávané certifikáty, neboť FMV je 
autorizovaným zkušebním centrem pro angličtinu a španělštinu.

FMV je velmi aktivní a úspěšná v oblasti internacionalizace. V roce 2012 získal navazující magisterský 
obor Mezinárodní obchod jako první v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EPAS, kterou 
uděluje European Foundation for Management Development (EFMD). Tuto akreditaci se oboru 
podařilo obhájit i v roce 2014. Obor EGEI (Economics of Globalisation and European Integration) byl 
Evropskou komisí opakovaně vybrán jako program financovaný z prestižního evropského programu 
Erasmus Mundus. FMV nabízí i další akreditované obory vyučované v anglickém jazyce – bakalářský 
obor IBB (Bachelor of International Business) a navazující magisterský obor IDS (International and 
Diplomatic Studies). 

Na FMV je možno studovat v anglickém jazyce na všech stupních studia, od bakalářského 
po doktorské. Z hlediska počtu předmětů, vyučovaných v cizích jazycích, počtu zahraničních 
hostujících profesorů i počtu studentů fakulty, vyjíždějících na studium  do zahraničí, patří FMV mezi 
nejlepší fakulty českého vysokého školství. 

Cílem FMV je posílit internacionalizaci i v oblasti vědy a výzkumu, dále rozšiřovat oblast spolupráce 
s praxí a průběžně inovovat vzdělávací proces o nejnovější poznatky. FMV tak usiluje o naplnění svého 
poslání být mezinárodně uznávanou výzkumně orientovanou vzdělávací institucí, připravující špičkové 
odborníky, schopné uspět v měnícím se mezinárodním prostředí.

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
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ů Profil a organizační struktura

Organizační schéma Fakulty mezinárodních vztahů

Akademický senát fakulty

Vědecká rada fakulty

Rady pro strategické řízení 
a spolupráci s praxí

Katedra anglického jazyka
Katedra německého jazyka
Katedra románských jazyků
Katedra ruského jazyka

Katedra cestovního ruchu
Katedra mezinárodního obchodu 
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací 
Katedra politologie
Katedra podnikového a evropského práva 
Katedra světové ekonomiky
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Centrum evropských studií
Francouzsko-český institut řízení
Institut pro udržitelné podnikání

Asistent proděkanky pro vědu  
a doktorské studium

Referentka pro doktorské studium 

Koordinátorky studijních oborů v angličtině 

Studijní referentky

Asistentka proděkana pro pedagogickou činnost

Děkan
 fakulty

Jazykové katedryTajemnice fakulty

Proděkan pro zahraniční vztahy a PR

Proděkan pro rozvoj a finance

Proděkan pro pedagogickou činnost

Odborné katedry

Instituty

Proděkanka pro vědu a doktorské studium

Studium probíhá podle zásad Evropského 
systému převodu a akumulace kreditů 
(ECTS). Za správnou implementaci 
kreditního systému udělila Evropská komise 
Vysoké škole ekonomické v Praze právo 
používat certifikáty ECTS Label a DS Label. 
Organizačně se fakulta člení na katedry 
a instituty. Na FMV působí sedm odborných 

kateder a čtyři katedry jazykové. 
Akademický senát má celkem 18 členů, 
kurie akademických pracovníků je 
složena z 12 senátorů a studentská kurie 
má 6 senátorů. Ve Vědecké radě působí 
interní a externí členové. V čele fakulty 
stojí děkan a ve vedení FMV působí 
celkem čtyři proděkani.

Fakulta mezinárodních vztahů je jednou z šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze 
– největší veřejné vysoké školy ekonomické v České republice. FMV nabízí zájemcům 
o studium z ČR i zahraničí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím 
magisterském i doktorském studijním programu. 

1953 
Rok založení 
Vysoké školy 
ekonomické 

v Praze



Výuka v bakalářských a magisterských programech 
probíhá v prezenční formě studia, s výjimkou 
bakalářského oboru Manažer obchodu, který je 
akreditován v kombinované formě studia. Výuka 
v doktorských programech je uskutečňována 
v prezenční a kombinované (distanční) formě studia. 
V česky vyučovaných oborech je studium bezplatné. 

Zájem o studium na FMV je dlouhodobě značný, např. 
k pomaturitnímu studiu je do bakalářských programů 
každoročně přijata zhruba třetina zájemců. 

Navazující magisterský studijní obor Mezinárodní 
obchod získal v roce 2012 mezinárodní akreditaci 
EPAS, která byla obhájena v roce 2014.
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Studijní a pedagogická činnost 

Bakalářské studijní obory
● Cestovní ruch a regionální rozvoj
● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia – diplomacie
● Podnikání a právo
● Politologie
● Manažer obchodu (kombinovaná forma studia)

Navazující magisterské studijní obory
● Cestovní ruch
● Evropská integrace
● Mezinárodní obchod (akreditace EPAS)
● Mezinárodní politika a diplomacie
● Podnikání a právo
● Politologie

Doktorské studijní obory
● Mezinárodní ekonomické vztahy
● Mezinárodní politické vztahy
● Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
● Politologie

Počet studentů v jednotlivých studijních oborech (stav k únoru 2016)

Studijní obor Stupeň studia Počet studentů

Manažer obchodu bakalářský   180

Mezinárodní obchod

bakalářský 1 033

bakalářský v AJ (IBB)   109

navazující magisterský   920

Cestovní ruch
bakalářský   243

navazující magisterský   239

Mezinárodní politika 
/ diplomacie

bakalářský   388

navazující magisterský   172

navazující magisterský v AJ (IDS)    29

Podnikání a právo
bakalářský   162

navazující magisterský   150

Politologie
bakalářský    21

navazující magisterský    83

Evropská integrace
navazující magisterský    75

navazující magisterský v AJ (EGEI)    20

2 136 
Studentů 

bakalářského 
studia

1 688 
Studentů 

magisterského
studia

162 
Studentů 

doktorského 
studia
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V angličtině mohou zájemci studovat bakalářský obor 
International Business, navazující magisterské obory 
EGEI a IDS a všechny doktorské studijní obory. 
FMV se také z významné části podílí na výuce navazu-
jícího magisterského studijního oboru International 
Business – Central European Business Realities a pro-
gramu typu MBA ve francouzštině Master Manage-
ment et Administration des Entreprises Francouzsko-
českého institutu řízení. V cizojazyčných programech 
je vybíráno školné. Fakulta nabízí studentům možnost 
složit mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Kat-

edra anglického jazyka je autorizovaným zkušebním 
centrem pro všechny typy mezinárodně uznávaných 
zkoušek Cambridge ESOL Examination. Katedra 
románských jazyků je autorizovaným centrem pro 
zkoušky z ekonomické španělštiny a italštiny. Jazykové 
certifikáty jsou nabízeny i katedrami německého 
a ruského jazyka. Navazující magisterský studijní 
obor International Business – Central European 
Business Realities získal v roce 2012 mezinárodní 
akreditaci EPAS, která byla obhájena v roce 2014.

Internacionalizace studia 

Bakalářský studijní obor
● International Business
Navazující magisterské studijní obory
● EGEI – Economics of Globalisation and European 

Integration (Erasmus Mundus)
● IDS – International and Diplomatic Studies 
● IB – International Business – Central European 

Business Realities (akreditace EPAS)
Doktorské studijní obory
● International Economic Relations
● Commercial and International Economic Law
● International Political Relations
● Political Science
Program typu MBA
● MAE – Master Management et Administration des 

Entreprises

Mezinárodní jazykové zkoušky
● Cambridge English Examinations: BEC Preliminary, 

BEC Vantage, BEC Higher, Cambridge Advanced 
(CAE), Cambridge First (FCE), Cambridge  
Proficiency (CPE)

● Cámara de Comercio de Madrid: Español de los 
Negocios (B2,C1, C2), Español del Turismo (B2,C1)

● Instituto Cervantes Praha: DELE – El Diploma de 
Español nivel (B1, B2, C1)

● Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca: 
Certifikát profesní italštiny B2

● Goethe-Zertifikat: B1, B2, C1
● Русский язык делового общения: С1 (продвинутый 

уровень), B2 (средний уровень), B1 (базовый 
уровень)

Pro Fakultu mezinárodních vztahů je internacionalizace zásadní prioritou. FMV je členem 
řady mezinárodních organizací. Významná jsou zejména členství v APSIA (Association of 
Professional Schools of International Affairs), ATLAS (Association for Tourism and Leisure 
Education), EDCOM (European Institute for Commercial Communications Education), EFMD 
(European Foundation for Management Development) a ERA (European Retail Academy).

1 
Bakalářský 

studijní obor
v angličtině

3 
Magisterské

studijní obory
v angličtině

4 
Doktorské

studijní obory
v angličtině

1 
Magisterský studijní 

obor s akreditací 
EPAS
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Fakulta mezinárodních vztahů si klade za cíl úzké 
propojení s praxí. Každý obor má svůj poradní orgán 
„Radu pro strategické řízení a spolupráci s praxí“, 
ve kterém jsou zastoupeni špičkoví manažeři, 
představitelé veřejné správy a další osobnosti. 
Ve většině případů se jedná o absolventy fakulty. 
Firemní partneři podporují rozvoj FMV formou zapo-

jení odborníků do výuky, konzultacemi kvalifikačních 
prací, nabídkou stáží a odborných praxí i formou 
finanční podpory vybraných projektů. Partnery FMV 
jsou např. společnosti Globus, EGAP, Komerční banka, 
L´Oréal, Procter & Gamble, Ministerstvo zahraničních 
věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Nadace 
Milana Jurčeky.

Věda a výzkum 

Výzkumné aktivity
● Politická ekonomie, globalizace a transformace
● Proměny mezinárodního politického, 

bezpečnostního a právního prostředí v reakci 
na aktuální výzvy

● Nové strategické směry v oblasti mezinárodního 
podnikání a konkurenceschopnost českých 
podnikatelských subjektů v měnících se politicko-
ekonomických podmínkách

● Institucionální a ekonomické souvislosti evropské 
integrace

● Strategické a operativní řízení společností 
maloobchodu a cestovního ruchu v kontextu 
udržitelného rozvoje a spotřeby a konceptu 
společenské odpovědnosti firem

● Didaktika a sociolingvistika odborného jazyka

Vědecké fakultní časopisy
● Současná Evropa
● Jan Masaryk Review of International Studies

Výzkumné projekty
● Grantové projekty na národní úrovni – GA ČR, TA ČR, 

rezortní granty
● Grantové projekty na mezinárodní úrovni (např. 

Visegrádský fond, Norské fondy)

Mezinárodní vědecké konference
● Annual Conference of the Czech Association for 

European Studies
● Central and Eastern Europe in the Changing Business 

Environment
● International Conference of Young Scholars Prague
● Konkurenceschopnost ČR

Vědecké soutěže
● Soutěž Komerční banky o nejlepší doktorskou 

disertační práci
● Soutěž EGAP o nejlepší diplomovou práci
● Soutěž VŠE Excelentní studentské odborné  

práce (ESOP)

Spolupráce s praxí 

Zaměření vědy a výzkumu vychází z “Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu 
na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2019”. 
Výzkum je zaměřen na tematické okruhy, které jsou koncipovány tak, aby umožnily 
interdisciplinární využití potenciálu fakulty a provázanost jejích výzkumných aktivit.

22 
Výzkumných 
projektů za 

posledních 5 let

2 
Vědecké 
fakultní
časopisy

59
Vědeckých konferencí 

a seminářů 
za posledních

5 let

3 
Fakultní
vědecké
soutěže



Kontakt:
Fakulta mezinárodních vztahů
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

http://fmv.vse.cz
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