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1. Úvod
Výroční zpráva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
(FMV VŠE) se stala tradičním přehledem činnosti fakulty, jejích kateder a dalších pracovišť.
Nejinak je tomu i v případě výroční zprávy za rok 2004.
Fakulta a její součásti i v roce 2004 usilovaly o naplňování priorit vyjádřených
v záměru jejího rozvoje v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti do roku 2005. Vstup
České republiky do Evropské unie sice s ohledem na zaměření fakulty nebyl pro pedagogy ani
studenty převratnou změnou, nicméně mezi hlavní priority v pedagogické oblasti zařadil
přechod na systém evropských kreditů ECTS. Vzhledem k nutnosti koordinovat postup
s ostatními fakultami VŠE, zejména pokud jde o společný základ studia a o studijní předpisy
pro tento systém, nebyly tyto práce v plném rozsahu zahájeny na všech katedrách. Proto tento
úkol zůstane dominantní i v příštím roce.
Členství České republiky v Evropské unii představuje nové podněty i pro
vědeckovýzkumnou činnost. Na ně fakulta již reagovala především v obsahovém
(multidisciplinárním) zaměření návrhu svého vědeckovýzkumného záměru na období 2005 až
2010 - „Determinanty postavení České republiky v mezinárodních vztazích v kontextu
globalizačních procesů a členství v Evropské unii“. Přes dosažené výsledky fakulty a jejího
Institutu integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky v oblasti
vědeckovýzkumné práce a jejich pozitivní hodnocení odbornou veřejností nezískal návrh
výzkumného záměru fakulty, který chtěl na tato pozitiva navázat, finanční podporu ze strany
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Tento, za dané situace
negativní závěr, by měl být pro fakultu výzvou, aby v dané oblasti ještě výrazněji prohloubila
a rozšířila vědeckou spolupráci s evropskými univerzitami a vědeckovýzkumnými pracovišti.
Shodně se zprávou za rok 2003 je výčet aktivit kateder a dalších pracovišť stručnější,
neboť trvá záměr vedení fakulty, aby fakulta a její součásti svoji činnost výrazněji a obsáhleji
prezentovaly na svých webových stránkách, aby tyto informace byly přístupnější nejen širší
odborné veřejnosti, ale koneckonců i zájemcům o studium na fakultě.
Výsledky, kterých Fakulta mezinárodních vztahů v roce 2004 dosáhla, a jejichž
přehled je obsahem předkládané zprávy, svědčí o tom, že v hlavních dlouhodobých záměrech
fakulty není podle mého názoru nutné provádět zásadní změny. Jsem přesvědčen o tom, že
k úspěšnému naplnění vytýčených cílů i nově vznikajících úkolů bude mít nové vedení
fakulty v čele s doc. Ing. Danou Zadražilovou, CSc. podporu akademické obce fakulty, která
disponuje dostatkem schopných, ochotných a odpovědných členů.

doc. JUDr. Zbyněk Švarc
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2. Organizační schéma
2.1 Organizační schéma Fakulty mezinárodních vztahů
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2.2 Kontakty na představitele Fakulty mezinárodních vztahů
Děkanka

doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc. zadrazil@vse.cz

Tajemnice fakulty

Jitka Obická

Sekretářka děkana

Monika Vydrová

Proděkan pro pedagogiku

Ing. Jiří Zeman

Proděkanka pro vědu a výzkum

prof. Ing. Eva Cihelková,CSc.

cihelka@vse.cz

Asistentka pro vědu a výzkum

Ing. Hana Vránová

vranova@vse.cz

Proděkan pro zahraniční styky

doc. Ing. Václav Kašpar, CSc.

Referentka pro doktorské studium a Lenka Procházková

obicka@vse.cz
vydrova@vse.cz
zeman@vse.cz

kaspar@vse.cz
prochazl@vse.cz

zahraniční styky
Proděkan pro rozvoj a finance

Mgr. Ing. Petr Štěpánek

stepanek@vse.cz

Studijní referentka

Oldřiška Chmelinová

musilova@vse.cz

Studijní referentka

Iveta Černá

Studijní referentka

Eva Matyášová

Studijní referentka

Helena Reindlová

Studijní referentka

Marie Jiříková

cerna@vse.cz
matyas@vse.cz
reindl@vse.cz
jirikova@vse.cz

Katedra

Vedoucí katedry / Sekretariát

Anglického jazyka – KAJ

doc. PhDr. Milena Bočánková, CSc.

bocanek@vse.cz

Jana Táborská

taborska@vse.cz

Cestovního ruchu – KCR

doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.

indrova@vse.cz

Veronika Tajčová

tajcova@vse.cz

Podnikového a evropského práva –

doc. JUDr. Zbyněk Švarc

KPEP

Margita Šeráková

Mezinárodního obchodu –

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

machkova@vse.cz

KMO

Marcela Kalousková

kalouskm@vse.cz

Německého jazyka – KNJ

prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.

svarc@vse.cz
serakova@vse.cz

hopp@vse.cz

do 31. 8. 2004
PhDr. Jaroslav Březina, PhD.

brezina@vse.cz

Od 1. 9. 2004
Eva Tetaurová
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tetaur@vse.cz

Obchodního podnikání a

doc. Ing. František Drozen, CSc.

komerčních komunikací –

do 31. 8. 2004

KOPKK

doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

drozen@vse.cz

zadrazil@vse.cz

od 1. 9. 2004
Jiřina Kovářová
Politologie – KPOL

prof. PhDr.Vladimíra Dvořáková,CSc. dvorakv@vse.cz
Milada Zmeková

Podnikového a evropského

doc. JUDr. Zbyněk Švarc

práva – KPEP

Margita Šeráková

Románských

jazyků

kovarova@vse.cz

–

KROJ

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
Jana Jesztrebiová – do 31.8.2004
Jaroslava Kuzmanovová

zmekova@vse.cz
svarc@vse.cz
serakova@vse.cz
hlavicko@vse.cz
jesztreb@vse.cz
kuzmanov@vse.cz

od 15. 9. 2004
Ruského jazyka – KRUJ

PhDr. Anna Antošová, CSc.
Renata Oktábcová

Středisko

mezinárodních

antosova@vse.cz
oktabec@vse.cz

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. lehmann@vse.cz

studií J. Masaryka – SMS

Jana Bendová

Světové ekonomiky – KSE

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Mgr. Markéta Zelená

Instituty

Vedoucí / sekretariát

Centrum evropských studií

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

– CES

- ředitelka
Ing. Zuzana Novotná

Francouzsko-český institut

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

řízení – IFTG

- ředitelka
Ivana Jelínková

Institut integrace ČR do

doc.Ing. Eva Klvačová, CSc.

evropské a světové

- vedoucí institutu

ekonomiky – IČRE

Radka Balounová
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bendova@vse.cz
cihelka@vse.cz
zelena@vse.cz

cihelka@vse.cz

novotnaz@vse.cz
machkova@vse.cz

jelinko@vse.cz
klvacova@vse.cz

baloun@vse.cz

3. Orgány fakulty
3.1 Vedení
doc. JUDr. Zbyněk Švarc – děkan
doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc. – statutární zástupce, proděkan pro zahraniční styky
Ing. Jiří Zeman – proděkan pro pedagogiku
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Sergěj Tryml, CSc. – proděkan pro jazykovou výuku
Jitka Obická – tajemnice fakulty

3.2 Vědecká rada
Interní členové
doc. PhDr. Milena Bočánková, CSc.
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
doc. Ing. Eva Černohlávková, CSc.
prof. JUDr. Jan Dědič
doc. Ing. František Drozen, CSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.
doc. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
prof. Ing. Tibor Jirges, CSc.
doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc.
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
doc. JUDr. Zbyněk Švarc
doc. PhDr. Sergěj Tryml, CSc.
doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
Externí členové
prof. Ing. Peter Baláž, CSc., Obchodní fakulta EU, Bratislava
doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc., děkan Obchodní fakulty EU, Bratislava
doc.Ing. Milan Jurčeka, CSc., Znovín Znojmo, a. s.
prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc., děkanka FMV EU, Bratislava
Ing. Karel Nejdl, CSc., VŠH Praha
doc. Ing. Václav Petříček, CSc., náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Ing. Martin Tlapa, generální ředitel CzechTrade, Praha
doc. PhDr. Pavel Barša, Ph.D., Ústav politologie FF UK
doc. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Právnická fakulta UK Praha
PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc., Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Čestní členové
Dr. Frank McMahon, Dublin Institut of Technology
doc. PhDr. Vladimír Hucl, CSc.
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3.3 Akademický senát
Kurie akademických pracovníků:
JUDr. Zbyněk Valenta - předseda
PhDr. Adriana Krásová - místopředsedkyně
Ing. Radek Bím, Ph.D.
Mgr. Alena Češková
doc. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
JUDr. Jiřina Kotoučová, Ph.D.
Ing. Františka Müllerová
doc. Ing. Jana Přikrylová, CSc.
PhDr. Zdena Pošvicová
doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
Mgr. Květoslav Žák

KPRA
KAJ
KOP
KAJ
KSE
KMO
KPRA
KMO
KMO
KAJ
KOP
KPRA

Studentská kurie:
Pavel Záleský – místopředseda senátu
Ing. Magdalena Štáchová – tajemnice senátu do září 2004
Zuzana Novotná – tajemnice senátu od září 2004
Petr Návrat
Jana Outratová
Aleksandr Tsikhanau
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4. Studijní a pedagogická činnost
4.1 Studijní programy
Fakulta měla v roce 2004 akreditovány následující studijní programy a obory:
• bakalářský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory
- Cestovní ruch a regionální rozvoj,
- Mezinárodní obchod,
- Podnikání a právo,
• navazující magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se
studijními obory
- Cestovní ruch,
- Evropská integrace,
- Komerční právo,
- Mezinárodní obchod,
- Mezinárodní politika a diplomacie,
• navazující magisterský studijní program Politologie se studijním oborem
- Politologie,
• magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory
- Mezinárodní a evropská studia – diplomacie,
- Mezinárodní obchod,
- Podnikání a právo,
• doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory
- Mezinárodní ekonomické vztahy,
- Mezinárodní politické vztahy,
- Obchodní a mezinárodní hospodářské právo,
- Evropská studia,
• doktorský studijní program Politologie se studijním oborem
- Politologie.
Výuka v bakalářských a magisterských programech probíhala v prezenční formě studia,
výuka v doktorských programech byla uskutečňována v prezenční a distanční formě
studia.

4.2 Programy celoživotního vzdělávání
V souladu s vnitřními předpisy VŠE uskutečňovala fakulta mimořádné studium
upravené vyhláškou děkana pro příslušný akademický rok. Toto studium spočívá v možnosti
absolvovat vybrané akreditované předměty zařazené do jednotlivých studijních programů,
v nichž existuje volná kapacita. Předměty mimořádného studia mohou být na základě žádosti
uznány po přijetí k řádnému studiu na fakultu do příslušného studijního programu. V roce
2004 navštěvovalo tytu kurzy 33 posluchačů.
Na programech celoživotního vzdělávání se dále významně podílely jazykové katedry,
a to uskutečňováním přípravných kurzů k přijímacím zkouškám v rámci doplňkové činnosti
a výukou jazyků jako součásti interního vzdělávání zaměstnanců.
Fakulta se dále podílela na výuce Univerzity třetího věku, a to nabídkou speciálních
předmětů vytvořených pro tento program, zabezpečením přednášek v mezifakultně
koncipovaných předmětech a zároveň zpřístupněním vybraných akreditovaných předmětů
i pro účastníky této univerzity.
Další programy a kurzy celoživotního vzdělávání byly uskutečňovány v rámci
doplňkové činnosti, a to především Francouzsko-českým institutem řízení.
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4.3 Zájem o studium, přijímací řízení a jeho výsledky
4.3.1

Bakalářské a pětileté magisterské programy

Fakultě jako celku se daří udržovat stabilní zájem o studium – ve srovnání
s akademickým rokem 2003/04 se počet přihlášek v zásadě nezměnil (snížení o 1,26 %).
V rámci jednotlivých oborů došlo oproti akademickému roku 2003/04 k výraznému poklesu
přihlášek – o 49,76 % – u oboru Mezinárodní a evropská studia – diplomacie (MS); důvodem
byla již druhý rok uplatňovaná preference prvního oboru v přihlášce ke studiu. Výrazný byl
zájem o studium nově otevíraného oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj (RC) – přihlášku
podalo 403 uchazečů. Podrobné údaje o vývoji počtu přihlášek a přijatých studentů uvádějí
následující tabulky.
Tab. 4.1: Přijímací řízení do pomaturitního studia v akademickém roce 2004/2005
Počet přihlášených
Počet přijatých
Bodový
%
Směrné
limit pro
Obor
celkem
směrného
celkem
Muži
ženy
číslo
přijetí
čísla
MO
652
1910
292,94
248
656
243
413
MS
79
423
535,44
260
81
25
56
PP
78
173
221,79
207
78
36
42
RC
90
403
447,78
223
90
6
84
FMV
899
2909
323,58
905
310
595
VŠE
4930
12452
252,60
5034
2568
2466
Vysvětlivky:
MO – Mezinárodní obchod
MS – Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
PP
– Podnikání a právo

RC – Cestovní ruch a regionální rozvoj
FMV – Fakulta mezinárodních vztahů
VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze
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Tab. 4.2: Počet uchazečů v jednotlivých oborech pomaturitního studia v letech 1996 – 2004

1910
423
173
403
2909
12452

přihl.

121,58
43,34
56,72
100,00
155,06
123,57

index

2004

4.3.2

Přijímací řízení do programů magisterských navazujících na bakalářské

Počet přihlášek klesl oproti akademickému roku 2003/04 o 35 (20,11 %). Z uchazečů,
kteří museli vykonat přijímací zkoušku bylo přijato o 22 (52,38 %) studentů méně. Jak
dokumentuje následující tabulka, zásadní bariérou přijetí do tohoto typu programu je
u uchazečů, kteří obor nestudovali na VŠE jako bakalářský, neúspěšnost u přijímací zkoušky.
Tab. 4.3: Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu v akadem. roce 2004/2005
Prospělo
Počet přijatých
Počet
Obor
Dostavilo se
odborný
přihlášených
ekonomie
jazyky celkem muži ženy
předmět
CR
59
36
9
30
19
6
0
6
EI
19
13
6
7
7
3
0
3
KP
11
5
1
3
2
1
1
0
MO
26
13
6
1
8
1
1
0
MP
24
19
10
19
12
9
4
5
FMV
139
86
32
60
48
20
6
14
VŠE
1150
721
261
511
48
285
140
Vysvětlivky:
CR
– Cestovní ruch
EI
– Evropská integrace
KP
– Komerční právo
MO
– Mezinárodní obchod

4.3.3

MP
FMV
VŠE

– Mezinárodní politika a diplomacie
– Fakulta mezinárodních vztahů
– Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorské programy

V akademickém roce 2004/05 bylo na Fakultu mezinárodních vztahů přijato do
doktorského studia 43 studentů. Oproti předchozímu roku se počet přijatých snížil o 6, (ve
srovnání s rokem 2002/2003 o 20 studentů méně). Trend snižování přijatých studentů je
pravděpodobně způsoben vyčerpáním kapacity školitelů u oborů Mezinárodní politické
vztahy a Evropská studia, na které byla přijata pouhá polovina studentů proti předchozímu
roku. Na studijní obor Mezinárodní ekonomické vztahy bylo přijato 21 studentů (o 5 více
proti předchozímu roku), u zbylých dvou oborů je počet přijatých srovnatelný s rokem
předchozím.

9
2
2
3
4
20

Vysvětlivky:
ME – mezinárodní ekonomické vztahy
MP – mezinárodní politické vztahy
MH – obchodní a mezinárodní hospodářské právo

11
3
3
1
2
20

Samoplát
ci

21
6
5
4
7
43

Český
program

Prezenční

4
7
2
2
3
18

Vládní
stipendia

Přijatých celkem

5
1
4
10

Český
program

Nevyhovělo
požadavkům

30
13
8
10
10
71

Distanční/
kombinov.

Nedostavilo se

ME
MP
MH
ES
POL
Celkem

Počet
přihlášených

Studijní
Obor

Tab. 4.4: Výsledky přijímacího řízení na doktorské studium v akademickém roce 2004/2005
Občanství ČR
Cizinci
Distanční/
Prezenční
kombinov.

1
1

1
1

1
1

-

ES – evropská studia
POL – politologie
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4.4 Počty studentů v jednotlivých programech
4.4.1

Bakalářské a magisterské studijní obory

V bakalářských studijních oborech došlo na Fakultě mezinárodních vztahů v roce
2004 ke zvýšení počtu studentů o 410 (28,31 %). Z toho u českých studentů se zvýšil počet
o 322 (26,31 %), u zahraničních studentů o 88 (39,29 %).
V pětiletých magisterských programech fakulta udržuje u otevíraných oborů stabilní
počet přijímaných, celkový počet studentů ve srovnání s rokem předchozím vzrostl o 12
(0,99 %). Celý tento nárůst se týkal zahraničních studentů.
Naopak v magisterských programech navazujících na programy bakalářské byl
vzhledem k tomu, že po určité období fakulta nepřijímala studenty do dělených bakalářských
a navazujících magisterských programů, zaznamenán pokles počtu studentů o 277 (39,46 %).
Celkově se počet studentů v bakalářských a magisterských programech na Fakultě
mezinárodních vztahů ve srovnání s rokem 2003 zvýšil o 145 (4,31 %). Ve struktuře studentů
přitom roste podíl studentů bakalářských programů. Z hlediska poměru domácích
a zahraničních studentů se počet českých studentů ve sledovaném období zvýšil celkově o 42
(1,45 %), počet cizinců vzrostl o 103 (22,25 %). Na celkovém počtu studentů bakalářských
a magisterských programů VŠE se Fakulta mezinárodních vztahů podílí obdobně jako
v předchozím roce necelými 24 %.
Tab. 4.5: Počty studentů v roce 2004 – stav k 31.10.2004
Bakalářské
studium

FMV

Navazující
Magisterské studium

Češi

cizinci

celkem

1546

312

1858

Češi

Magisterské
studium

Celkem

cizinci celkem Češi cizinci celkem

Češi

cizinci celkem

388

37

425 1013

217

1230

2947

566

3513

VŠE 7018 1084
8102 1929
Vysvětlivky:
FMV – Fakulta mezinárodních vztahů

98

2027 4133

596

4729

13080

1778

14858

4.4.2

VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorské studijní programy

Celkový počet studentů doktorských programů se v akademickém roce 2004/05 ve
srovnání s předchozím rokem nepatrně zvýšil (z 222 na 235 studentů). Z pěti studijních oborů,
z nichž si mohou studenti doktorského studia na fakultě vybírat, je kvantitativně největší
zájem o obor Mezinárodní ekonomické vztahy (35 % všech studentů) a Mezinárodní politické
vztahy (29%).
Tab. 4.6: Počty studentů v jednotlivých oborech doktorského studia
Studijní obor
ME
MP
MH
ES
POL
Celkem

prezenční
15
10
2
9
11

Počet doktorandů
distanční/
samoplátci
kombinovaná
64
2
58
18
25
19
-

47

184

Vysvětlivky:
ME – mezinárodní ekonomické vztahy
MP – mezinárodní politické vztahy
MH – obchodní a mezinárodní hospodářské právo

vládní
stipendisté
2
-

Celkem

2

235

2
ES – evropská studia
POL – politologie

14

83
68
20
34
30

4.5 Počty zahraničních studentů
4.5.1

Bakalářské a magisterské studijní programy

Pokud jde o počty zahraničních studentů, zvýšil se jejich počet oproti předchozímu roku
o 103 (22,25 %); nejvyšší část tohoto nárůstu připadá na obor Mezinárodní obchod. Počty
zahraničních studentů ukazuje následující tabulka.
Tab. 4.7: Počty studentů cizího občanství v roce 2004 - stav k 31.10.2004
Bakalářský studijní Navazující magisterský
program
studijní program
Obor
změna
změna
2003 2004
2003 2004
v%
v%
MO
224
301 34,38
21
22
4,76
RC

0

Magisterský studijní
program
změna
2002 2003
v%
96
85 -11,46

Celkem
2003

změna
v%
408
19,65

2004

341

11 100,00

11

100,00

MS

64

80

25,00

64

80

25,00

PP

45

52

15,56

45

52

15,56

CR

0

5

100,00

0

5

100,00

EI

4

1

-75,00

4

1

-75,00

KP

1

9

800,00

1

9

800,00

MP

8

0

-100,00

8

0 -100,00

FMV
224
312 39,29
34
37
Vysvětlivky:
MO – Mezinárodní obchod
RC – Cestovní ruch a regionální rozvoj
MS – Mezinárodní a evr. studia - diplomacie
PP
– Podnikání a právo
CR – Cestovní ruch

4.5.2

8,82

205
EI
KP
MP
FMV

217

5,85

463

566

22,25

– Evropská integrace
– Komerční právo
– Mezinárodní politika a diplomacie
– Fakulta mezinárodních vztahů

Doktorské studijní programy

V akademickém roce 2004/05 studovalo na fakultě 21 cizinců z 11 států (Arménie,
Bulharsko, Kazachstán, Německo, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Súdán,
Vietnam). Dva studenti mají vládní stipendium (po jednom z Arménie a Rumunska).
Tab. 4.8: Počty zahraničních studentů v jednotlivých oborech doktorského studia
Studijní obor

Prezenční

Samoplátci

-

Distanční/
kombin.
6

Celkem

2

Vládní
Stipendisté
2

1

4

-

-

5

Mezinárodní ekonomické
Vztahy
Mezinárodní politické
vztahy
Obchodní a mezinárodní
hospodářské právo
Evropská studia
Politologie

-

-

-

-

-

1
3

2

-

-

1
5

Celkem

5

10

2

2

21

15

10

4.6 Počty absolventů
4.6.1

Bakalářské a magisterské studijní obory

V roce 2004 úspěšně ukončilo studium v bakalářských a magisterských programech na
Fakultě mezinárodních vztahů celkem 491 absolventů. Vzhledem k tomu, že většina
absolventů bakalářských programů na fakultě pokračuje ve studiu navazujících magisterských
programů a v minulosti došlo ke změnám ve struktuře typů programů, do nichž byli studenti
přijímáni, lze srovnávat především počet absolventů magisterských programů, tzn. těch, kteří
studium ukončí získáním titulu „Inženýr“. Zatímco v roce 2003 ukončilo magisterské
programy na fakultě 406 absolventů, v roce 2004 se tento počet zvýšil na 491 (+ 20,94 %).
Tab. 4.9: Počty absolventů bakalářských a magisterských programů v roce 2004
Bakalářské studijní programy
Magisterské studijní programy
Obor
2003
2004
změna v %
2003
2004
změna v %
MO
45
111
146,67
246
318
29,27
PP
6
0
-100,00
0
11
100,00
CR
39
21
-46,15
EI
32
26
-18,75
KP
36
29
-19,44
MP
53
72
35,85
MS
0
14
100,00
FMV
51
111
117,65
406
491
20,94
Vysvětlivky:
MO – Mezinárodní obchod
PP
– Podnikání a právo
CR – Cestovní ruch
EI
– Evropská integrace

4.6.2

KP
MP
MS
FMV

– Komerční právo
– Mezinárodní politika a diplomacie
– Mezinárodní a evr. studia - diplomacie
– Fakulta mezinárodních vztahů

Doktorské programy

S nárůstem počtu studentů doktorského studia se daří zvyšovat počty absolventů. Pro
srovnání, v roce 2000 jich úspěšně ukončilo studium šest, v roce 2001 deset, v roce 2002 to
bylo jedenáct doktorandů, v roce 2003 devatenáct a v roce 2004 níže uvedených dvacet sedm
studentů. Následující tabulka zachycuje i rozložení mezi obory.
Tab. 4.10: Počty absolventů doktorského studia v roce 2004
Obor
Absolventi
Mezinárodní ekonomické vztahy
17
Mezinárodní politické vztahy
4
Obchodní a mezinárodní hospodářské
3
právo
Politologie
3
Celkem

27

16

4.7 Inovace uskutečňovaných studijních programů a uplatnění nových
forem studia
V roce 2004 byly zahájeny práce na přípravě přechodu studia na systém ECTS.
S výraznou inovací studijních programů se v této souvislosti proto počítá až v roce 2005.
Dílčí inovace a tvorba nových předmětů je více popsána v kapitolách věnovaných
jednotlivým katedrám.

4.8 Nové studijní programy
V roce 2004 získala fakulta akreditaci navazujícího magisterského programu
Politologie, obor Politologie. V říjnu 2004 bylo pro tento obor vypsáno přijímací řízení s tím,
že se předpokládá přijetí 75 uchazečů.

4.9 Uplatnění absolventů na trhu práce, hodnocení nabídky studijních
programů
Fakulta provádí každoročně anketní šetření mezi absolventy magisterských studijních
programů. Cílem průzkumu je zjistit, kdo jsou budoucí zaměstnavatelé absolventů Fakulty
mezinárodních vztahů, jak snadno či obtížně se tito absolventi na trhu práce umísťují,
případně jaká jsou jejich očekávání. Z ankety vyplynuly následující závěry:
- dvě třetiny absolventů již pracovaly během studia alespoň na částečný úvazek,
- dvě třetiny absolventů znaly v době promoce svého budoucího zaměstnavatele,
- zhruba polovina absolventů má stejného zaměstnavatele, u kterého pracovala již během
studia,
- tři procenta absolventů – nejvíce z celé VŠE – uvedlo jako místo svého zaměstnání
zahraničí.

4.10 Studijní neúspěšnost
4.10.1 Bakalářské a magisterské studijní obory
Studijní neúspěšnost je na Fakultě mezinárodních vztahů ve srovnání s průměrem školy
velmi nízká. Koncentruje se do období po prvním semestru, kdy studenti musí splnit alespoň
deset započitatelných kreditů, a dále do období 3. až 4. semestru bakalářského, resp.
pětiletého magisterského studia, kdy pro studenty představuje největší problém složení
alespoň tří bakalářských (souborných) zkoušek. Výsledky u oborových předmětů a především
výsledky v navazujícím magisterském programu a u státních závěrečných zkoušek jsou
výrazně lepší než celoškolský průměr. Studijní neúspěšnost významně koreluje s požadavky,
které museli studenti splnit při přijetí ke studiu na fakultu a daný obor studia.
Tab. 4.11: Studijní neúspěšnost v akademickém roce 2003/04
Bakalářský studijní
Navazující magisterský
Magisterský pětiletý
program
studijní program
studijní program
aktivní úbytky
%
aktivní úbytky
%
aktivní úbytky
%
FMV
1448
77
5,32
702
27
3,85
1218
27
2,22
VŠE
5871
821
13,98
3071
238
7,75
5306
355
6,69
Poznámka:
„aktivní“ – položka uvádí počet studentů k 31.10.2003 a to bez studentů, kteří měli studium přerušené
„úbytek“ – položka uvádí počet studentů, kteří zanechali nebo nedokončili studium po 1.9.2003 do 31.8.2004
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4.10.2 Doktorské studijní programy
V roce 2004 bylo ukončeno studium 26 doktorandům, 15 pro neplnění studijních
povinností (ve většině případů vypršela zákonná doba studia), 11 doktorandů ukončilo
studium na vlastní žádost (většinou z rodinných důvodů). Za hlavní příčinu studijní
neúspěšnosti lze považovat nezvládnutí intenzivní pracovní zátěže v běžném zaměstnání
a požadavků doktorského studia.
Tab. 4.12: Studijní neúspěšnost v doktorském studiu
Obor
Mezinárodní ekonomické vztahy
Mezinárodní politické vztahy
Obchodní a mezinárodní
hospodářské právo
Evropská studia
Politologie
Celkem

Neplnění Ukončení na
povinností vlastní žádost
3
3
6
2
1
2
3
2
15

2
2
11

Nenastoupili
ke studiu
-

Celkem

-

5
4
26

6
8
3

4.11 Možnost studia handicapovaných uchazečů
Možnosti studia handicapovaných uchazečů jsou zajišťovány na úrovni celé školy, a to
především technickým vybavením budov – bezbariérový přístup, možnost využívat ke
komunikaci informační technologie atd. K řešení situace jednotlivých handicapovaných
studentů přistupuje fakulta individuálně s ohledem na charakter postižení. Smyslem je plná
integrace do běžného studijního kolektivu. V roce 2004 se přijímacího řízení na bakalářský
studijní obor Mezinárodní obchod účastnil jeden nevidomý uchazeč, kterému fakulta
vytvořila podmínky pro regulérní absolvování zkoušek. Tento uchazeč byl přijat ke studiu.

4.12 Poskytovaná stipendia
Fakulta poskytuje stipendia na základě Stipendijního řádu fakulty v závislosti na stavu
finančních prostředků ve stipendijním fondu FMV v daném kalendářním roce. Typy a rozsah
vyplácených stipendií v akademickém roce 2003/2004 a 2004/2005 ukazují následující
tabulky.
Tab. 4.13: Prospěchová stipendia přiznaná v akademickém roce 2003/04 a 2004/05
Prospěchové stipendium:
ROK 2003/2004
VÝŠE
POČET
STIPENDIA STUDENTŮ
1.200,35
700,72
500,66
CELKEM:
173
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ROK 2004/2005
VÝŠE
POČET
STIPENDIA STUDENTŮ
700,40
500,29
300,70
139

Tab. 4.14: Mimořádná stipendia přiznaná v akademickém roce 2003/04 a 2004/05
Mimořádné stipendium:
ROK 2003/2004
Podle §4, odst. 1
VÝŠE
POČET
STIPENDIA STUDENTU
1000,31

ROK 2004/2005
Podle §4, odst. 1
VÝŠE
POČET
STIPENDIA STUDENTU
1000,28

Podle § 4, odst. 2d)
VÝŠE
POČET
STIPENDIA STUDENTU
1.500,41

Podle § 4, odst. 2d)
VÝŠE
POČET
STIPENDIA STUDENTU
5.000,2
1.800,5
Podle čl. 4, odst. 3
VÝŠE
POČET
STIPENDIA STUDENTU
3.000,1

Podle § 4, odst. 3
VÝŠE
POČET
STIPENDIA STUDENTU
CELKEM:

72

CELKEM:

19

36

5. Informační a komunikační technologie
Situace ve vybavení výpočetní technikou a též dostupnost dostatečného množství
licencí umožnily v závěru roku 2004 postupně instalovat plné verze Lotus Notes (vzhledem
k počtu instalací se tato akce dokončuje ještě začátkem roku 2005).
V návaznosti na tyto možnosti byla v listopadu 2004 uspořádána prezentace možností
nového informačního systému kateder v Lotus Notes. Jedná se o moderní informační systém
vyvinutý katedrou informačních technologií jako rozsáhlá aplikace v tomto prostředí. Na
základě toho se všechny katedry FMV rozhodly tento systém využívat. Vzhledem k rozsahu
tohoto systému, nutnosti řady školení, organizační a jiné záležitosti se větší část implementace
uskuteční až v prvním čtvrtletí 2005.
Nákup výpočetní techniky se opět soustředil hlavně na sestavy PC. Pokračující pokles
cen LCD monitorů umožnil nákup sestav již jen s LCD monitory (plus jsme hned na počátku
roku zakoupili 10 samostatných LCD k počítačům, které byly v závěru roku 2003 nakoupeny
bez monitorů).
Většina sestav byla tentokrát určena do lokality Jižní Město, protože v předchozím roce
to byla naopak lokalita Žižkov. Těsně před koncem roku se podařilo získat další prostředky
z jiných zdrojů (granty, rozvojové projekty), takže bylo možné dále dovybavit Jižní Město.
I tak zde je daleko více zastaralých PC s jen 15 palcovým klasickým (CRT) monitorem, proto
plánujeme i v roce 2005 více prostředků alokovat do prostor Jižního Města.
Vzhledem k omezeným rozpočtovým prostředků jsme tiskárny nakoupili pro nejnutnější
případy (1 velká síťová tiskárna, 3 střední a 3 malé).
Byl však zakoupen jeden datový projektor, který je primárně určen pro zasedací
místnost fakulty (obhajoby disertačních prací, schůze, kolegia, různé speciální semináře).
Jako v předchozích dvou letech postupně kupujeme (v tomto roce 2) notebooky určené
těm katedrám, které ještě notebook nemají. Notebooky jsou určeny především pro použití ve
výuce (zejména přednáškách v učebnách v kombinaci s datovými projektory).
Dále byly zakoupeny 4 běžné stolní skenery podle požadavků jednotlivých kateder.
Vzhledem k současným cenám těchto skenerů to nepředstavovalo větší výdaj.
Pokud jde o softwarové, hardwarové a organizační záležitosti, které jsou koordinovány
celoškolsky, je stav následující. Při instalaci software na nové PC učitelů nedošlo k velkým
změnám. Aplikační software je prakticky stejný (což je žádoucí k dosažení vzájemné
kompatibility). Vedle již zmíněných Lotus Notes (aktuálně verze 6.5) je největší změnou, že
všude je navíc instalován kancelářský balík OpenOffice (který je typu Open Source a tedy bez
jakýchkoli dodatečných nákladů na licence). I když tento balík zatím není učiteli příliš
využíván, vedle vysoké kompatibility nabízí i řadu možností navíc – za všechny zmiňme
snadný a přitom kvalitní export do formátu PDF, který budeme využívat stále více.
Na nových PC je pořizován operační systém Windows XP. Zde došlo k drobné, ale
důležité změně: bezpečnostní aktualizace jsou stahovány centrálně (jednou) na VŠE a poté
instalovány automaticky na jednotlivá PC. Na starších PC zůstávají Windows 98 Second
Edition (což je stále téměř polovina PC na naší fakultě). Zatím nebylo rozhodnuto o žádném
pevném termínu ukončení podpory této verze na VŠE. Lze proto předpokládat, že z větší části
dojde k jejich náhradě přirozenou obnovou hardware. Případný opak by bylo nutno zohlednit
v plánovaných nákupech na rok 2005 (ev. 2006) a přesunout sem dodatečné prostředky i za
cenu dalšího omezení nákupu tiskáren, notebooků a dalších periférií.
V infrastruktuře sítě školy nedošlo (z pohledu uživatele) k žádným zásadním změnám.
Negativní skutečností je, že (pro problémy s centralizovanou aktualizací a další překážkami)
zatím nedošlo k nasazení automaticky aktualizovaného antivirového programu na každé PC,
což bylo původně plánováno do konce roku 2004. I když e-maily, servery a další vstupní

20

body do sítě VŠE důsledně kontrolovány jsou, k zavirování jednotlivých PC (většinou vinou
uživatelů) dochází.
Dalším podobným rostoucím rizikem (ale uživateli dosud podceňovaným) je spyware,
phishing a další. Lze proto doporučit (vedle implementace technických opatření) důslednější
školení uživatelů v této oblasti.
Naopak velmi pozitivně hodnotíme nasazení nového antispamového řešení na poštovní
server školy v dubnu 2004. Přestože i předtím byl aplikován antispam včetně pokročilého
bayesovského filtru, počet nezachycených spamů již byl tak vysoký, že téměř znemožňoval
efektivní práci s poštou (i desítky spamů na jednoho uživatele denně). Díky novému řešení
počet spamů výrazně klesl.
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6. Věda a výzkum
6.1 Vědeckovýzkumná činnost
Předmětem dlouhodobého výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů je problematika
vnějších ekonomických a politických vazeb České republiky včetně souvisejících právních
otázek. V rámci této problematiky se vědecké aktivity pracovníků fakulty soustřeďují
zejména na otázky integračních a globalizačních procesů a jejich dopad na českou ekonomiku
v mezinárodním srovnání.
Pro zapojení co největšího počtu pracovníků Fakulty mezinárodních vztahů do
vědeckovýzkumné činnosti byl na fakultě vytvořen Institut integrace ČR do evropské
a světové ekonomiky, který je řešitelským a koordinačním pracovištěm výzkumného záměru
“Ekonomické, právní a politické problémy integrace České republiky do evropské a světové
ekonomiky“. Institut se v roce 2004 orientoval jednak na syntetizující práce spojené
s ukončením výzkumného záměru, jednak na přípravu nových výzkumných projektů od roku
2005. Podrobně je vědeckovýzkumná aktivita tohoto pracoviště charakterizována
v samostatné kapitole této výroční zprávy.
Na výzkumné činnosti v rámci výzkumného záměru se podílelo více než 50 pracovníků
Fakulty mezinárodních vztahů. Řešitelský kolektiv výzkumného záměru zpracoval na počátku
roku 2004 návrh nového výzkumného záměru „Determinanty postavení České republiky
v mezinárodních vztazích v kontextu globalizačních procesů a členství v Evropské unii“.
Mezirezortní hodnotící komise doporučila poskytnout na řešení výzkumného záměru
institucionální podporu, avšak záměr schválen nebyl vzhledem k nedostatku finančních
prostředků. Pracoviště navrhující záměr však bylo hodnoceno jako unikátní v národním
měřítku.
Výzkumná spolupráce se subjekty v ČR
Tradičně se rozvíjela spolupráce s takovými institucemi, jako Rozvojové středisko při
ÚMV Praha, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR, nevládní
organizace (Člověk v tísni, aj.). Dále na výzkumu a vývoji FMV participovali: MPO ČR,
Velvyslanectví ČR v Rakousku, Velvyslanectví Rakouské republiky v ČR, odbory MZV,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Česká centrála cestovního ruchu - CZECH TOURISM,
Český statistický úřad, profesní svazy a organizace, podniky cestovního ruchu a další.
Spolupráce probíhá v mnoha formách. Ze strany kateder jde např. o připomínkování
zásadních koncepčních materiálů, zákonů, vyhlášek a norem, pomoc při marketingových
šetřeních, práci v přípravných výborech mezinárodních konferencí apod.
Spolupráce s podniky a organizacemi se soustřeďuje na přímé zapojení pracovníků
katedry a studentů do řešení konkrétních problémů hospodářské praxe jak v rámci speciálních
seminářů, tak v diplomových pracích či v samostatných studiích. Významné místo zaujímají
i vzdělávací aktivity dle požadavků praxe – semináře, školení apod.
V rámci spolupráce s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze byl
uspořádán 26. května 2004 pracovní seminář ke 120. výročí narození prezidenta dr.
E. Beneše. Ze semináře bude publikován v počátku roku 2005 sborník statí za přispění
prostředků poskytnutých v rámci interního grantu FMV VŠE.
V rámci vědeckovýzkumné spolupráce jsou nadále rozvíjeny vztahy s Ústavem
mezinárodních vztahů a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
Spolupráce ve vědě a výzkumu pokračovala v roce 2004 rovněž s Českým sdružením
pro Spojené národy (CZUNA). V jejím rámci byla na VŠE realizována řada odborných
seminářů k aktuálním výzvám činnosti OSN, pozornost byla v loňském roce zaměřena
především na problematiku plnění rozvojových cílů tisíciletí.
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Mezinárodní spolupráce
Při řešení grantových projektů byla navázána spolupráce se Stálou misí ČR při OECD
v Paříži, Stálou misí ČR při Evropské komisi v Bruselu, univerzitami a výzkumnými
pracovišti. Aktivity v oblasti rozvojové ekonomie byly napojeny na GEMDEV Paříž
(Asociace sdružující instituce zabývající se rozvojovou tématikou v oblasti Paříže a okolí),
EADI Brusel (Evropské sdružení institucí, zabývajících se rozvojovými studii) a ODACE –
zvyšování kvalifikace pracovníků v oboru rozvojová studia financovaná Kanadskou
rozvojovou agenturou podporující spolupráci univerzit se stejným studijním programem
v zemích SVE.
V roce 2005 byla navázána mezinárodní spolupráce s Ekonomickou fakultou Univerzity
Mateja Bela, Katedrou služieb a cestovného ruchu v Banské Bystrici /Slovenská republika/
a Akademiou Ekonomicznou we Wroclawiu - Katedrou marketingu a cestovního ruchu
/Polská republika/ při zpracování výzkumného úkolu řešeného v rámci IG 206014 VŠE na
téma "Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje v rámci sjednocené Evropy."
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka se nadále účastní spolupráce v rámci
zahraničních odborných sítí, do kterých byla zapojena již počátkem 90. let. Konkrétně se
jedná o světovou síť diplomatických akademií, Central Euroepean Initiative Diplomatic
Training Network (CEIDTN), světovou síť akademického fóra WFUNA (United Nations
Associations) a zejména je nutné jmenovat světovou síť ISA a organizaci CEISA. V rámci
sítě ISA byla katedra zapojena do přípravy sekcí Panevropské konference pořádané SGIR
ECPR a CEEISA “New World Order”, vlastní akce se účastnili pedagogové i doktorandi
katedry SMS JM.
Výzkumné projekty
Výzkum realizovaný v rámci Výzkumného záměru doplňovaly na Fakultě
mezinárodních vztahů organizačně a finančně výzkumy prováděné v rámci sedmi grantů
Grantové agentury ČR (GA ČR), pěti projektů Interní grantové agentury VŠE (IGA VŠE)
a jednoho grantu vypsaného Ministerstvem zahraničních věcí.

Agentura

Registrační
číslo

Řešitel

Název grantu

GAČR

Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu
Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská
GA402/04/0219 Cihelková
unie)
Připravenost českých podnikatelských subjektů v
GA402/04/P133 Hamarnehová cestovním ruchu na vstup do Evropské unie
Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup
GA402/02/1546 Machková
do EU

GAČR

GA402/03/1284 Nešvera

Ceny v zahraničním obchodě ČR

GAČR

GA402/03/1332 Holub

Konkurenceschopnost, růst a mezinárodní vztahy české
ekonomiky v prvních letech nové dekády (vybrané
problémy)

GAČR

GA402/03/1287 Klvačová

Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace

MZV

RB6/4/03

ČR-Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce
Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje
v rámci sjednocené Evropy

GAČR
GAČR
GAČR

GA407/04/1162 Rataj

IGA VŠE 4/04

Cihelková
Indrová
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IGA VŠE 7/03

Hlavičková

IGA VŠE 6/04

Hlavičková

IGA VŠE 7/04

Kratochvíl

IGA VŠE 10/04

Vránová

E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného
ekonomického španělského jazyka
Aplikace metod e-learningu ve výuce odborného
ekonomického španělského jazyka
Rusko a střední Evropa: nové pohledy na vzájemné
vztahy
Nevládní organizace jako subjekt politických
rozhodovacích procesů

Byl získán projekt MZV pod názvem „Vztah zásad a zájmů v zahraniční politice –
konflikty obchodně-ekonomických zájmů a cílů v oblasti ochrany lidských práv“.
Od září 2004 probíhá projekt IGA „Rusko a střední Evropa, nové pohledy na
vzájemné vztahy“, výsledky výzkumu budou prezentovány na první globální mezinárodní
konferenci pod názvem „Bringing International Studies Together: contrasting approaches and
agendas“, která se bude konat v srpnu 2005 v Istanbulu.
V roce 2004 byla dokončena výzkumná studie pracovníků SMS JM „Bezpečnost
Evropy a Česká republika“ v rámci Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky
na FMV VŠE, studie bude počátkem roku 2005 publikována.
Do projektu Graces „Vnější Perspektivy vztahů rozšířené Evropské unie k jejím
novým sousedům (zemím SNS a Balkánu)“ byla pracovníkem SMS JM zpracována odborná
studie k politické dimenzi vztahů EU k oběma sledovaným regionům.
Specifický výzkum
Z prostředků specifického výzkumu byly hrazeny vědeckovýzkumné činnosti
převážně doktorandů a studentů magisterského stupně studia. Fakulta vyhlásila výběrové
řízení na zpracování vědeckých projektů . Tato soutěž se týkala doktorandů FMV, skupin
doktorandů FMV, kolektivů doktorandů FMV a studentů FMV nebo skupin složených
z doktorandů, studentů a pedagogů FMV ve výjimečných případech i doktorandů ostatních
fakult VŠE.
Zpracováno bylo patnáct výzkumných projektů:
1. Politické, sociální a ekonomické problémy v zemích Latinské Ameriky a Pyrenejského
poloostrova – vedoucí projektu prof. Dvořáková
2. Vědecká konference na téma "Boj proti terorismu:vítězství se odkládá?" – vedoucí projektu
Dr. Lupták
3. Dr.Edvard Beneš - evropský státník a politik - vedoucí projektu doc. Veselý
4. Mezinárodní režimy spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí - teorie a praxe vedoucí projektu Ing. Chlapcová
5. Realistický, idealistický, konstruktivistický a feministický pohled na mezinárodní právo vedoucí projektu Ing. Mgr. Trávníčková
6. Jak psát vědecké práce s důrazem na disertace - vedoucí projektu Ing. Vránová
7. Právní úpravy v oblasti duševního vlastnictví a soutěžního práva - vedoucí projektu doc.
Boháček
8. Aktuální otázky zahraničního obchodu ČR po vstupu do EU - vedoucí projektu Ing.
Hamarnehová
9. Regionální dimenze ochrany lidských práv z mimoevropské perspektivy - vedoucí projektu
Ing. Mgr. Zemanová
10. Korea - současnost a minulost - vedoucí projektu Ing. Knotková
11. Česká republika a její schopnost absorbovat prostředky ze Strukturálních fondů EU vedoucí projektu Ing. Bím
12. Mezinárodní ekonomie - vedoucí projektu doc. Cihelková
13. Dopad rozvoje internetu na nákupní chování účastníků cestovního ruchu - vedoucí
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projektu Ing. Vaško
14. Marketingová analýza možností rozvoje cestovního ruchu ve městě Most – vedoucí
projektu PhDr. Netková, dále spolupracovaly Ing. Mlejnková a Ing. Lechnýřová.
Výsledky všech projektů byly publikovány, některé formou knižní monografie.

6.2 Publikační činnost
Vysvětlivky k typům publikací v tabulce
1 – Knižní monografie
2 – Knižní monografie – učebnice
3 – Knižní monografie – příspěvek
4 – Příspěvek ve sborníku z konference s mezinárodní účastí
5 – Příspěvek ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti
6 – Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku
7 – Skripta
8 – Článek v časopise – recenzovaný
9 – Článek v časopise – nerecenzovaný
10 – Článek v denním tisku
11 – Výzkumná zpráva – pro potřeby státní správy
12 – Výzkumná zpráva – oponovaná
13 – Výzkumná zpráva – report
14 – Sestavovatelské práce (monografie, sborník, číslo časopisu)
15 – Překladatelské práce
16 – Recenze
17 – Oponentský posudek
18 – Kvalifikační práce (doktorská, habilitační …)
19 – Jiný druh publikace
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KAJ
KCR
KMO
KNJ
KOP
KPOL
KPRA
KROJ
KRUJ
KSE
SMS JM
IČRE
Celkem

Katedra

1
2
1
3
1
1
8

2
3
1
1
1
1
7

3
2
1
5
2
7
17

4
3
12
5
1
3
3
4
1
4
36

5
2
1
1
4

6
1
1
2

7
1
21
4
3
8
1
2
4
4
1
49

8
5
3
3
6
1
2
16
28
5
19
2
7
97

9
2
73
2
1
1
11
5
4
2
2
103

10
10
10

26

11
10
2
12

Typ publikace

12
1
13
1
4
19

13
7
7

14
1
5
1
7

Tab. 5.1 Přehled publikační činnosti FMV za rok 2004 podle typů publikací (stav k 3.3. 2005)

15
6
2
6
7
2
5
28

16
1
8
4
1
2
3
2
21

17
4
1
5

18
1
1

19
2
3
1
1
1
8

17
11
149
23
10
32
44
36
13
58
17
31
441

Celkem

7. Akademičtí pracovníci
Na Fakultě mezinárodních vztahů působilo v roce 2004 celkem 210 akademických
pracovníků, z toho 16 vědeckých pracovníků na Institutu integrace ČR do evropské a světové
ekonomiky. Z hlediska celkového počtu pracovníků a kvalifikační struktury nedošlo
k významnější změně oproti minulému roku. Nadále největší podíl akademických pracovníků
představuje kategorie odborný asistent, tak jako v minulých letech.
Tab 7.1: Celkový a přepočtený počet pracovníků – podle kateder (stav k 31. 12. 2004)
Katedra
Fyzický počet
Průměrný přepočtený počet
Katedra anglického jazyka
37
37
Katedra cestovního ruchu
7
5,5
Katedra mezinárodního obchodu
18
16,79
Katedra německého jazyka
23
23,0
Katedra obchodního podnikání a
15
12,06
komerčních komunikací
Katedra politologie
7
6,8
Katedra podnikového a evropského
18
13,07
práva
Katedra ruského jazyka
5
4,9
Katedra románských jazyků
22
19,8
Katedra světové ekonomiky
18
14,5
Středisko mezinárodních studií JM
24
12,04
Celkem
Institut integrace ČR do evropské a
světové ekonomiky

194
16

165,46
9,91

Tab 7.2: Kvalifikační struktura akademických pracovníků (stav k 31. 12. 2004)
Počet pracovníků
% z celkového počtu
Profesor
15
7,2
Docent
33
15,7
Odborný asistent
122
58,1
Asistent
21
10,0
Lektor
3
1,4
Vědecký pracovník
16
7,6
FMV celkem
210
100,0
Tab. 7.3: Věková struktura akademických pracovníků
Počet pracovníků dané kategorie
Do 28 let 28-38 let 38-48 let 48-58 let 58-68 let 68 a více
0
0
3
4
4
4
Profesor
0
0
8
11
7
7
Docent
1
24
40
45
9
3
Odborný asistent
12
9
0
0
0
0
Asistent
0
2
1
0
0
0
Lektor
1
4
1
2
1
7
Vědecký pracovník
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8. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Fakulta mezinárodních vztahů vycházela při realizaci zahraničních styků z celoškolských
priorit včetně dalšího zkvalitňování spolupráce s partnerskými školami v Evropě i na
ostatních kontinentech (PIM, CEMS, APSIA apod.). Po vstupu České republiky do Evropské
unie je věnována zvláštní pozornost vysokým školám v členských státech EU.
Za významný úspěch v oblasti zahraničních vztahů lze považovat již desáté výročí
projektu Master of Art „Economics of International Trade and European Integration“.
Program je skutečným evropským studiem. Na jeho tvorbě a realizaci se podílí 7 evropských
univerzit: Staffordshire University Stoke-on-Trent, Univeridad de Cantabria, Universita degli
Studi di Bari, Université des Science et Technologies de Lille, Universiteit Antwerpen, Vrije
Universiteit Brusel a naše Vysoká škola ekonomická v Praze. Všechny uvedené univerzity
jsou v programu zastoupeny studenty, pedagogickými pracovníky i administrativním
personálem.
Dominantním prvkem programu je mobilita studentů. Studium probíhá na čtyřech
univerzitách: ve Stoke-on-Trent a Lille (první semestr), v Antverpách (druhý semestr) a třetí
semestr v Praze.
V průběhu deseti let doznala výuka v programu výrazných změn. Postupně se utvářel
studijní profil programu odpovídající titulu Master of Art. Zvyšovala se náročnost (advanced
level) základních předmětů (Advanced macroeconomics, Advanced Microeconomics,
Econometrics). Proces transformace zemí východní a střední Evropy se postupně propojil
s teorií evropské integrace. Nejvýraznější změnu bylo možné zaznamenat ve výuce
jednotlivých politik EU (EU Labour Market and Social Policy, EU Taxation Policy Issues,
EU Law and Regulations, EU Communication and Transport Policy aj.), kde se přešlo od
výkladu základů jednotlivých politik k formě seminářů pro vybrané problémy. Studenti mají
možnost diskutovat aktuální témata v této oblasti se specialisty z orgánů EU. U disertačních
prací, jejichž význam v celém programu je dán váhou 20ti kreditů ze 60ti možných kreditů
v rámci celého studia, byl vypracován metodický postup hodnocení a systém, aby každá
jednotlivá disertace byla hodnocena nezávisle třemi univerzitami.
V uplynulých deseti letech 80 studentů naší školy (roční kvóta VŠE v Praze je
8 studentů) získalo společně s diplomem Master of Art neocenitelné zkušenosti ze společného
studia se studenty partnerských univerzit. V rámci studia v Praze získalo dobrý vztah k ČR,
Praze a VŠE cca 220 zahraničních studentů. Někteří z nich dnes pracují v orgánech EU
společně s našimi absolventy programu M.A.
Důležitou zahraniční akcí FMV VŠE v Praze v červnu 2004 byl pražský mítink direktoria
programu "MA Economics of International Trade and European Integration". Druhou částí
jednání direktoria bylo dvoudenní výjezdní zasedání ve východočeském regionu. Vedle
přednášek k problematice rozvoje východních Čech a Krkonoš se uskutečnil společný výstup
na nejvyšší horu ČR Sněžku.
FMV pokračuje ve spolupráci s francouzskými univerzitami. V rámci projektu na
zvyšování kvalifikace pedagogů FMV byly v roce 2004 realizovány studijní pobyty na
Université de Nice - Sophia Antipolis, IAE de Paris, Université Paris l-Panthéon - Sorbonne
a Université Jean Moulin, Lyon.
Od roku 1995 je VŠE - Fakulta mezinárodních vztahů jako jediná vysoká škola z České
republiky aktivním členem v organizaci "Diplomatic Academies and Institutes of
International Relations" sídlící ve Vídni a sdružující univerzity a diplomatické akademie ze
sedmdesáti zemí světa. V roce 2004 se konala za aktivní účasti zástupců FMV VŠE v Praze
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již 32. Konference diplomatických akademií a škol mezinárodních vztahů ve Vídni spojená
s oslavou 250 výročí založení Diplomatické akademie ve Vídni.
Fakulta byla jedním z iniciátorů vytvoření Asociace středo- a východoevropských zemí
pro mezinárodní studia - CEEISA s ústředím v Praze na VŠE. Prezidentkou se stala v roce
1999 na tříleté období prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. V roce 2002 byla jmenovaná
opět zvolena prezidentkou CEEISA na druhé funkční období.
Z aktivit FMV VŠE v Praze pokračuje spolupráce s "Dublin Institute of Technology",
druhou nejvýznamnější vysokou školou v Irské republice. Irskou stranu v jednáních
reprezentují prof. Frank Mc Mahon, prorektor, externí člen Vědecké rady FMV VŠE; prof.
Paul O'Sullivan, děkan, Faculty of Business; prof. Patrick O'Neill, Head of School for Retail
and Service. Dosavadní spolupráce a výhledová kooperace je zaměřena na přípravu nového
curicula v oblasti retailingu a komerčních komunikacích.
V roce 2004 pokračovala spolupráce s Faculty of Tourism and Food, D.I.T. Partnerem
FMV v přípravě společných projektů je prof. Joseph Ruddy, proděkan fakulty a vedoucí
School of Hospitality Management and Tourism, D.I.T. Dublin.
Katedra cestovního ruchu spolupracovala se zahraničními univerzitami v rámci přípravy
nového studijního oboru. Pokračovala práce zástupců katedry v CENu /Comité Européen de
Normalisation, v pracovní komisi Study Languages Tours. Výsledky práce komise byly
publikovány v České republice a jsou bezprostředně využívány jak v pedagogické, tak
i vědecké práci katedry.
V akademickém roce 2003/2004 pokračovala FMV v kooperaci s John Marshal Law
School, Chicago.
FMV VŠE v Praze jako jediná z českých vysokých škol vstoupila do mezinárodní
vědecké spolupráce evropských škol v oblasti výuky předmětu Komerční komunikace.
V dubnu 2004 se uskutečnila první konference zástupců vysokých škol majících ve své výuce
tuto specializaci na Barcelonské univerzitě za účasti pedagogů FMV. Fakulta mezinárodních
vztahů byla pověřena, aby v koordinaci s Asociací komerčních agentur České republiky
organizovala "Druhou mezinárodní konferenci o harmonizaci výuky komerční komunikace",
která se uskuteční v druhé polovině roku 2005 na VŠE v Praze.
V říjnu 2004 navštívili děkan fakulty doc. JUDr. Zbyněk Švarc a proděkan doc. RNDr.
Václav Kašpar, CSc. ČLR. Pobyt byl koordinován s ambasádou České republiky v Beijingu
a generálním konzulem ČR v Šanghaji Dr. Milanem Hupcejem. Cílem cesty byla nová
modifikace spolupráce, která s Renmin University Beijing (druhá největší v ČLR) již od roku
2000 probíhá, a navázání nových styků s dalšími renomovanými vysokými školami z oboru
mezinárodní obchod, mezinárodní vztahy a diplomacie. FMV VŠE v Praze má v regionu od
roku 2004 spolupráci s následujícími univerzitami:
- China Foreign Affairs University, Beijing
- Renmin University of China, Beijing
- Zhejiang University, Hangzhou
- East China Normal University, Shanghai
Konkrétním výsledkem zahájené spolupráce bude účast dvou pedagogů FMV VŠE v Praze na
konferenci „Comparative Regionalism – The CASE in Europa and Asia“ v dubnu 2005 na
Renmin University Beijing.
Dalším stupněm v realizaci spolupráce bude plánovaná návštěva prof. Qiu Jizhena, ředitele
oddělení zahraniční spolupráce Zhejiang University a hlavního koordinátora projektů
dr. Hu Zhenminga od 2. do 7. dubna 2005 na FMV VŠE v Praze.
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Dvoustranná spolupráce FMV se zahraničím:


Belgie - University Antwerpen - RUCA
- Free University, Brussels



Francie - Université Lille.
- Université de Nice - Sophia Antipolis
- Université Paris l-Panthéon - Sorbonne
- Université Jean Moulin, Lyon 3
- ESCP-EAP
- Audencia Nantes



Irsko -Institut of Technology, Dublin



Itálie - Universita degli Studi di Bari



Německo - Hochschule für Wirtschaft und Technik, Dresden



Nizozemí - The Hotelschool Haag



Rusko - MGIMO - Moskevský státní ústav mezinárodních vztahů



Španělsko - Universidad de Cantabria, Santander - Universidad de Granada



Uzbekistan - Uzbecká univerzita mezinárodních vztahů a obchodu



Velká Británie - Staffordshire University, Stoke-on- Trent
- Metropolitan University, Manchester
- University of Westminster, London



Německo - Universita Siegen

Další partnerské školy:
 ČLR - Renmin University, Eastem Europe and Central Asia Studies Institute, Beijing
- China Foreign Affairs University, Beijing
- Zhejiang University, Hangzhou
-East China Normal University, Shanghai


Francie - Université Aix-en-Provence
- Ecole Superieure de Commerce, Dijon
- Obchodní komora - Région Centre, Université Orléans



Irsko - University of Limerick



Itálie - Universita Bologna



Kypr - College of Tourism & Hotel Management, Nicosia



Polsko - Institut mezinárodních vztahů při Varšavské univerzitě



Rakousko - Diplomatische Akademie, Wien



Švýcarsko -Faculty or Economic and Social Sciences,University of Geneve



USA - Georgetown University, Edmund Walsh School of Foreign Service, Institute
for Study of Diplomacy, Washington
- Rochester Institute of Technology, Rochester
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Hospitality & Service Management, College of Applied Science and
Technology, New York
University of Denver, School of Intemational Studies, Denver
University of Pittsburg, Graduate School of Public and Intemational Affairs
John Marshall Law School, Chicago
Tufts University, The Fletcher School of Law & Diplomacy, Madfor,
Maryland

Velká Británie - University of Surrey - St. Mary
- Thames Valey University, London

Podrobný přehled zahraničních cest pracovníků kateder za rok 2004 uvádí následující
tabulky.
Tab. 8.1: Počet zahraničních výjezdů v roce 2004 podle jednotlivých kateder
Katedra
Počet výjezdů
Katedra anglického jazyka
3
Katedra cestovního ruchu
3
Katedra mezinárodního obchodu
24
Katedra německého jazyka
11
Katedra obchodního podnikání a komerčních
0
komunikací
Katedra politologie
8
Katedra podnikového a evropského práva
7
Katedra románských jazyků
11
Katedra ruského jazyka
0
Katedra světové ekonomiky
20
Středisko mezinárodních studií JM
16
Výzkumné středisko integrace ČR do
8
evropské a světové ekonomiky
111
CELKEM
Tab. 8.2 Zahraniční pobyty pracovníků Fakulty mezinárodních vztahů v roce 2004
Teritorium
střední a
východní
Evropa
západní
Evropa

do 1 týdne

do 1 měsíce

do 3 měsíců

do 6 měsíců

nad 6 měsíců celkem

31

1

0

0

0

32

45

10

0

0

0

55

ostatní

14

7

1

1

1

24

celkem

90

18

1

1

1

111
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9. Rozvojové projekty
Na rok 2004 získala Fakulta mezinárodních vztahů od MŠMT zdroje na uskutečnění
tří rozvojových projektů:
•

Projekt Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia (Eviden.číslo: 590)
Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc

Cílem rozvojového projektu bylo vytvořit ve spolupráci s vybranými zahraničními
vysokými školami studijní program na úrovni navazujícího magisterského studia, který by při
využití interdisciplinarity Fakulty mezinárodních vztahů VŠE umožnil absolvovat část studia
v cizím jazyce (především v angličtině). Předměty i následně celý program, resp. bloky, měl
umožnit akumulaci a transfer kreditů ECTS.
Projekt předpokládal vytvoření modulů opírajících se o akreditované vedlejší
specializace a akcentujících ekonomické, politické a právní aspekty mezinárodních vztahů.
V navazující etapě, po ověření ve výuce, pak počítal s přípravou hlavní specializace.
S ohledem na možnost vyplývající z pokynů MŠMT ohledně studijních programů
vyučovaných v cizích jazycích nebyl původní záměr dvoufázové tvorby uvažovaného
studijního programu brán při řešení jako jediná varianta, ale byl doplněn variantou přípravy
přímo hlavní specializace vyučované v cizím jazyce.
Do zpracování projektu, zejména pak do jeho dokončení, výrazným způsobem
zasahovaly i metodické a organizační problémy spojené s vytýčeným požadavkem na
akumulaci a transfer kreditů ECTS. Bylo proto konstatováno, že konkrétní zpracování veškeré
dokumentace a následně akreditačního spisu se bude odvozovat od platného Studijního
a zkouškového řádu pro studijní programy ECTS.
S ohledem na uvedené skutečnosti a v návaznosti na dokončení jednání se
zahraničními vysokými školami bude rozvojový projekt ukončen v průběhu roku 2005 s tím,
aby jeho akreditace MŠMT umožnila přijímat do tohoto studijního programu studenty od
akademického roku 2006/2007.
Do zpracování projektu se zapojilo 21 pedagogických pracovníků fakulty z odborných
a jazykových kateder a 3 administrativní pracovnice. Přidělené prostředky byly vyčerpány
v plné výši.
•

Projekt Regionalistika a rozvojová studia (Eviden.číslo: 575)
Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc

Cílem projektu byla příprava a zavedení ekonomicky zaměřeného výukového
programu „Regionalistika a rozvojová studia“ na VŠE v Praze. Tento studijní obor byl
uvažován v rámci bakalářských studijních programů Fakulty mezinárodních vztahů ve
víceoborovém pojetí, a to s přihlédnutím k oborům akreditovaným a realizovaným na
jednotlivých fakultách VŠE, zejména na Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě
národohospodářské.
V rámci projektu byly vyhodnoceny stávající studijní programy a obory zaměřené na
problematiku regionalistiky a rozvojových studií včetně zájmu uchazečů o tyto obory
a uplatnění jejich absolventů a byly prověřeny stávající akreditované předměty z hlediska
jejich využitelnosti v navrhovaném studijním programu. Součástí diskusí o koncepci nového
studijního programu byla i diskuse o další perspektivě rozvoje vědního oboru Regionalistika
na VŠE.
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Kromě věcných a obsahových důvodů pro podání návrhu projektu právě Fakultou
mezinárodních vztahů byla její dosavadní spolupráce s Katedrou veřejné správy
a regionálního rozvoje Fakulty národohospodářské, především pak její účast resp. zařazení
jejích akreditovaných předmětů do bakalářského studijního programu Cestovní ruch
a regionální rozvoj a do vedlejší specializace v navazujícím studijním programu Rozvojová
studia. Vzhledem k tomu, že i při změnách koncepce pedagogické a vědecké činnosti na
Fakultě národohospodářské nedošlo k odklonu od rozvoje oboru Regionalistika, poklesla
aktuálnost dokončení tohoto projektu do podoby akreditačního spisu, který by navíc musel
odpovídat celoškolskému systému ECTS a být v souladu se schváleným Studijním
a zkouškovým řádem pro studijní programy ECTS.
Tyto rozhodující skutečnosti měly sice za následek nedokončení projektu podle plánu,
ale realizovaná část projektu dává řešitelům dostatečný prostor pro další práce na přípravě
plánovaného studijního programu.
Do řešení a zpracování projektu zapojilo 14 pedagogických pracovníků (7 za FMV
a 7 za FNH) a 3 administrativní pracovnice. Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši.
• Programy Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků
Projekt byl orientován na zpracování habilitačních prací a vědeckých publikací nutných
k zahájení habilitačního řízení. Do projektu byli zařazeni čtyři akademičtí pracovníci:
Příprava habilitačního řízení:
Ing. Zdeněk Lukáš, PhD.
PhDr. Karel Müller, Ph.D.
PhDr. Martin Nechvátal, CSc.
PhDr. Pavel Neumann, Ph.D.
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10. Zprávy o činnosti kateder
10.1 Katedra anglického jazyka
Katedra anglického jazyka je nejpočetnější katedrou Fakulty mezinárodních vztahů
i nejpočetnější katedrou angličtiny v ČR. Počet jejích členů kolísá mezi 35 – 40 učiteli (v roce
2004 to bylo 37 učitelů). Vzhledem k tomu, že většina studentů volí angličtinu jako svůj první
jazyk, učí členové katedry v průměru přes 5000 studentů za semestr.
Studijní a pedagogická činnost
Stěžejním úkolem katedry v roce 2004 byla příprava přechodu na systém evropských
kreditů. Naším cílem bylo plně se integrovat do curricula VŠE a ve spolupráci s fakultami
nabídnout jazykové kurzy, jejichž program úzce souvisí s hlavním záměrem jednotlivých
fakult.
Pracovníky katedry byl vytvořen studijní program pro 4 semestry odborné
ekonomické angličtiny pro bakalářský stupeň studia. V důsledku změny sylabu bylo nutné
přepracovat učebnici (Čapková a kol.: English for Economists), která bude používána
v prvních dvou semestrech. V dalších dvou semestrech bakalářského studia bude zavedena
kniha Pass Cambridge BEC (Ian Wood, Louise Pile). Naším cílem je připravit studenty na
mezinárodní zkoušku BEC higher (Cambridge Business English Certificate Higher), která je
uznávána zahraničními univerzitami. Vytvořený program byl úspěšně akreditován. Na FMV
pokračuje studium jazyka dalšími dvěma semestry ve třech specializacích: Obchodní
angličtina, Angličtina v právních textech a Angličtina v evropských studiích. Nově je
připravována specializace pro obor Cestovní ruch. Na změnách sylabů těchto kurzů v
důsledku přechodu fakulty na ECTS budou členové katedry pracovat i v roce 2005. KAJ dále
nabízí širokou škálu volně volitelných jednosemestrálních kurzů angličtiny z oblasti
marketingu, managementu, bankovnictví, účetnictví, turismu atd.
Vědeckovýzkumná činnost
Pracovníci katedry se dlouhodobě zabývají terminologií v oblasti ekonomické,
finanční, účetní a právní. Výsledkem jejich práce jsou anglicko-české a česko-anglické
odborné slovníky, které opakovaně vycházejí v přepracovaných a doplněných vydáních.
V roce 2004 vyšel Česko-anglický frazeologický slovník (Bočánková, Kalina; Ekopres,
s.r.o.; ISBN 80-86119-73-4) a je zpracováván anglicko-český a česko-anglický slovník
terminologie EU (termín vydání v průběhu roku 2005).
V listopadu 2004 zorganizovala KAJ akademický seminář (ve spolupráci s CES) na
téma Enlargement and the Future of the European Integration (přednášející PhDr. Anna
Vachudová , profesorka z University of North Carolina, USA.)
Podrobné informace o členství učitelů katedry ve vědeckých institucích i o publikační
činnosti jsou uvedeny na webové stránce katedry.
Zahraniční styky a účast zahraničních odborníků
Katedra spolupracuje v rámci CEMS s katedrami jazyků členských VŠ, probíhá
mezinárodní výměna examinátorů při zkouškách CEMS. Dále má KAJ dlouhodobou smlouvu
s Randolph- Macon Woman´s College v USA, která na katedru posílá každoročně jednu až
dvě své absolventky. Na KAJ působí dlouhodobě 5 zahraničních lektorů z Velké Británie,
Irska a USA s mnohaletou praxí na různých evropských univerzitách.
V roce 2004 krátkodobě působil na KAJ významný britský odborník z oblasti
pedagogiky Dr.Austin Greer, M.Ed. PhD., který pro učitele a studenty školy přednášel na
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témata Class Structure and Contemporary Britain a British Universities.
Kvalifikační a personální rozvoj
V červnu 2004 dokončila doktorské studium na FMV (obor politologie) učitelka KAJ
PhDr. Jana Horáková.
Katedra externě spolupracuje s učiteli katedry politologie, práva, cestovního ruchu
a hospodářské politiky VŠE, dále s učiteli UK (katedra Dálného východu). Ve spolupráci
s ostatními jazykovými a oborovými katedrami VŠE připravujeme návrh doktorského
programu Odborná komunikace v mezinárodních ekonomických vztazích.

10.2 Katedra cestovního ruchu
Katedra cestovního ruchu připravuje manažery pro vrcholový management podniků
cestovního ruchu, pro její práci je typická úzká provázanost s hospodářskou praxí.
Studijní a pedagogická činnost
V roce 2004 se katedra soustředila na další zkvalitňování a inovace obsahu
jednotlivých vyučovaných kurzů, pokračovaly veřejné prezentace kolektivních seminárních
prací za účasti odborníků z hospodářské praxe. Studenti měli možnost publikovat výsledky
svých prací v odborném tisku (časopis COT business a další) a prezentovat výsledky na
konferencích. Příkladem může být prezentace výsledků práce studentů na téma Marketingová
analýza možností rozvoje cestovního ruchu ve městě Most na mezinárodní konferenci
v Mostě v červnu 2004, kde byl prezentován i referát Regenerace Mostu - přeshraniční
cestovní ruch (PhDr. Jarmila Netková) , nebo prezentace výsledků práce speciálního semináře
na téma Marketingová analýza možného zvýšení výkonů letiště Karlovy Vary za účasti
ředitele letiště Karlovy Vary a zástupce hejtmana (vedoucí semináře Ing. Lena Mlejnková).
Kolektivní práce Marketingová analýza možností cestovního ruchu - Žižkov II “, byla
oceněna 1. cenou zahraničního sponzora VŠE, společností Ernst & Young (vedoucí semináře
PhDr. Jarmila Netková), kolektivní práce studentů na téma Průzkum produktu lázeňských
zařízení v ČR z hlediska zastoupení komerčních a relaxačních krátkých pobytů (vedoucí Ing.
Mlejnková), použila agentura CzechTourism jako jeden z podkladů při zpracování katalogu
SPA and WELLNES.
I v tomto roce získaly diplomové práce studentů specializace Cestovní ruch řadu
ocenění, např. v soutěži ESOP práce Divadlo a cestovní ruch - THEATRUM KUKS, cenu
Hlávkovy nadace získala práce Ruční papírna a muzeum papíru Velké Losiny - zhodnocení
předpokladů pro zápis na seznam UNESCO. V tomto směru je nutné připomenout, že
diplomové a seminární práce týkající se českých památek UNESCO jsou zahrnuty do
monitorovacích dokumentů české komise UNESCO /Kutná Hora, Třebíč, Holašovice, Telč/
nebo do iniciační správy /V.Losiny, Slavonice/ - vedoucí prací PhDr. Jarmila Netková.
Součástí zkvalitňování výuky byla i inovace výukových metod. Příkladem může být
příprava e-learningového kurzu v systému EDOCEO, který byl testován a v letním semestru
2004/5 bude nasazen do výuky katedry /Ing. Martin Vaško/. Pokračovala spolupráce se
společností Amadeus marketing ČSA a Galileo Česká republika a Slovenská republika
a s odborným serverem czecot.cz.
Katedra cestovního ruchu ve spolupráci s Katedrou angličtiny zajišťovala kurz CR 661
TOURISM INDUSTRY, který je přednášen v angličtině a je určen pro studenty CEMS
a ostatní hostující zahraniční studenty. Garantem kursu je Ing. Zdenka Petrů.
V rámci ediční činnosti byla vydána nová skripta pro základní kurz cestovního ruchu Kolektiv: Cestovní ruch I. Pracovníci katedry publikovali řadu článků jak v odborném tisku,
tak i jako součást sborníků z mezinárodních konferencí.
Vědeckovýzkumná činnost
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Katedra cestovního ruchu se zapojila do fakultního výzkumného záměru studií
"Vybrané problémy cestovního ruchu z pohledu vstupu České republiky do Evropské unie"
/doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Ing. Zdenka Petrů, Ing. Martin Vaško/ , která byla úspěšně
obhájena a její výsledky byly zahrnuty do výuky předmětů na bakalářském i magisterském
stupni studia a prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci "Cestovný ruch v procese
európskej integrácie a globalizácie", která proběhla v Bratislavě na Slovensku. Byl zde
přednesen referát na téma "Integrační procesy v cestovním ruchu a jejich vliv na kvalitu
poskytovaných služeb"/doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc./.
Výsledky projektu IGA „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu – důležitý předpoklad
rozvoje cestovního ruchu v rámci sjednocené Evropy“, byly prezentovány na mezinárodní
vědecké konferenci „Cestovný ruch v nových členských štátoch po vstupe do Európskej únie“
v Banské Bystrici /doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc./.
V rámci projektu IGA "Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje
v rámci sjednocené Evropy" se práce soustředily na navázání mezinárodní vědecké
spolupráce a sběr podkladových materiálů /doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Ing. Zdenka
Petrů, Ing. Zuzana Lechnýřová /.
Byla zahájena spolupráce na základním výzkumu v rámci MPO, FI-IM/189
„Distribuovaný informační systém pro pokročilý management poskytování kapacit" s firmou
data Partner s.r.o. - doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Ing. Zdenka Petrů.
Zahraniční styky
Prohlubovala se spolupráce se zahraničními univerzitami v rámci přípravy nového
studijního oboru - viz výše uvedené mezinárodní konference, pokračovala práce v CENu
/Comité Européen de Normalisation/ v pracovní komisi Study Languages Tours .Výsledky
práce komise byly publikovány v České republice - Česká technická norma - ČSN - EN
13089 - Služby cestovního ruchu - cestovní agentury a cestovní kanceláře /touroperátoři/
a ČSN – EN ISO 18513 Služby cestovního ruchu – hotely a ostatní kategorie turistického
ubytování /Ing. Zdenka Petrů/. Terminologie uvedená v normách platí v České republice od
dubna 2004 a je bezprostředně využívána jak v pedagogické, tak i vědecké práci katedry.
Kvalifikační a personální rozvoj
Pracovníci katedry průběžně prohlubovali své pracovní dovednosti v oblasti využívání
výpočetní techniky a zdokonalovali své jazykové schopnosti. Ing. Liběna Jarolímková získala
Certifikát Magistrátu hl. m. Prahy pro hodnotitele projektů evropského sociálního fondu
v ČR, JPD cíl 3 NUTS 2.

10.3 Katedra mezinárodního obchodu
Katedra mezinárodního obchodu je oborovou katedrou, která se specializuje na
problematiku mezinárodních ekonomických vztahů jak na úrovni makroekonomické, tak na
úrovni mikroekonomické. V roce 2004 se KMO zaměřila zejména na vědeckovýzkumnou
činnost, modernizaci obsahu výuky, rozvoj mezinárodní spolupráce a kvalifikační růst.
Studijní a pedagogická činnost
V roce 2004 pokračovala KMO v modernizaci forem a obsahu výuky v povinných
i volitelných předmětech. Katedra vedla více než 100 bakalářských prací a přibližně stejný
počet prací diplomových. V roce 2004 byla prohloubena spolupráce s praxí zejména
s rezortním Ministerstvem průmyslu a obchodu a jeho agenturami. Do výuky se pravidelně
zapojují významní manažeři mezinárodních firem. Učitelé katedry zajišťují i výuku řady
předmětů v cizích jazycích v rámci mezinárodních programů CEMS, CESP a M.A.
Economics of International Trade and European Integration.
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Věda a výzkum
Většina učitelů KMO byla v roce 2004 zapojena do zpracování výzkumného záměru
FMV „Ekonomické, politické a právní problémy integrace ČR do světové ekonomiky“. Tým
učitelů KMO završil řešení výzkumného projektu GAČR č. 402/02/1546 „Připravenost
českých podnikatelských subjektů na vstup do EU“, jehož hlavním výstupem byl učební text
„České podnikatelské subjekty a vnitřní trh EU“. Dále je KMO zapojena do tzv.
postdoktorandského grantu GAČR 402/04/P133 „Připravenost českých podnikatelských
subjektů v cestovním ruchu na vstup do Evropské unie“.
V květnu 2004 zorganizovala katedra videokonferenci ve spolupráci s katedrou
zahraničného obchodu EU Bratislava na téma „Připravenost českých podnikatelských
subjektů na vstup do EU“ a vydala s podporou CES a Konrad Adenauer Stiftung z této
konference sborník.
Velký důraz klade KMO na vedení interních doktorandů. V dubnu zorganizovala tzv.
Den doktorandů KMO, na kterém všichni interní doktorandi prezentovali výsledky své práce
a v červnu 2004 se doktorandi 3.ročníku zúčastnili prvního francouzsko-českého vědeckého
semináře doktorandů na universitě Jean Moulin Lyon 3.
Členové KMO vyvíjeli v roce 2004 rozsáhlé publikační aktivity a publikovali celkem
140 titulů v ČR i zahraničí.
Zahraniční styky
KMO pokračovala ve velmi dobré spolupráci s Katedrou zahraničného obchodu při
Ekonomické Univerzitě v Bratislavě. V rámci této spolupráce se rozvíjí jak
vědeckovýzkumná činnost (společná publikace, příspěvky ve sbornících z konferencí), tak
i spolupráce v oblasti pedagogické. Dále působí někteří učitelé KMO jako hostující profesoři,
zejména na francouzských univerzitách v rámci projektu Socrates EU, jsou aktivními členy
IFMG (Inter-Faculty Marketing Group) v rámci CEMS a mezinárodní vědecké sítě při
Universitě v Grenoblu.
Kvalifikační a personální rozvoj
V roce 2004 získali dva učitelé KMO získali titul PhD. (Ing.Josef Taušer a Ing.Jiří
Sedláček a dva učitelé - doc. Ing.Václav Kubišta, CSc. a doc. Ing.Hana Machková, CSc. byli
v květnu 2004 jmenováni prezidentem republiky řádnými profesory.

10.4 Katedra německého jazyka
Hlavním úkolem KNJ je zajistit co nejlepší jazykovou vybavenost posluchačů VŠE.
Tím je logicky určen i směr, kterým se ubírá jazyková výuka. KNJ nabízí širokou paletu
kurzů, mapujících hospodářský jazyk v mnoha ekonomických oblastech. Kromě povinné řady
základních kurzů, kurzů pokročilého odborného jazyka a kurzů obchodního jazyka jsou
v rámci volitelných skupin předmětů a celoškolsky volitelných předmětů zastoupeny i úzce
specializované kurzy (němčina v právnických textech, jazyk diplomacie, jazyk Evropské
Unie, němčina v bankovnictví či němčina v cestovním ruchu). Důležitou oblastí KNJ je
i publikační činnost, kde především při tvorbě jazykových učebnic zastává katedra významné
postavení v celorepublikovém měřítku.
Studijní a pedagogická činnost
Prvořadým úkolem katedry v současném období je adekvátní reagování na změny,
kterými VŠE v rámci přechodu na ECTS prochází a vytvoření takové koncepce výuky, která
by ve svém vysokém standardu zároveň více korespondovala se snahami procesu postupného
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sjednocování a tím i zprůhledňování jazykové výuky v Evropě.
V zimním semestru 2004 se katedra sjednotila na strategii (obsahový plán a metodika)
jazykové výuky po přechodu školy na ECTS. Zásadní změny byly provedeny v oblasti
celoškolsky povinného jazyka. Katedra bude postupně (od zimního semestru 2005) zavádět
nové učební materiály a svou výuku více orientovat podle zásadních tezí tzv. „Sjednocujícího
evropského referenčního rámce pro jazykovou výuku“. Studenti tak budou lépe rozlišovat
jednotlivé úrovně získaných jazykových znalostí a zároveň tyto znalosti na základě
vypracovaných tabulek celoevropsky srovnávat. Velmi důležitá bude i možnost jazykové
znalosti doložit získáním jazykového certifikátu na Goethe-Institutu. Všechny kurzy
povinného jazyka (jak prvního tak druhého) budou totiž zároveň koncipovány jako příprava
na získání již zmíněného jazykového certifikátu .
Vědeckovýzkumná činnost
Vědeckovýzkumná činnost má na KNJ dlouhou tradici a zároveň i dobré výsledky.
V roce 2004 byl zahájen výzkum problematických lexikálních jevů ve státnicových kurzech
(V. Höppnerová), výzkum lexikálních a gramatických jevů rozdílných pro NJ a ČJ
(Antoňová, Kernerová). Velmi důležitý je rovněž výzkum v oblasti konfrontativní lingvistiky
(D. Zeman), který probíhá ve spolupráci s WU Wien. Katedra se rovněž zabývá i tématy čistě
oborového jazyka (terminologie v oblasti cestovního ruchu – D.Bednářová a bankovnictví –
J.Březina, J. Vaníková) a na druhé straně i tématy z oblasti sociální lingvistiky - interkulturní
rozdíly (D. Niklesová).
Podzimní semestr 2004 byl rovněž chápán jako přípravné období pro pořádání
mezinárodní jazykové konference „Jazyková kompetence v Evropské Unii“, která proběhla
začátkem února 2005. Rovněž byly vypracovány detaily organizování již třetí studentské
exkurze na WU Wien, tématicky zaměřené na oblasti turismu a zahraniční politiky.
Jeden člen katedry (A. Brůhová) v roce 2004 významně pokročil směrem k obhajobě
disertační práce. Další dvě zaměstnankyně katedry (L. Vykypělová, P. Valentová) vyhranily
tématicky oblast doktorandského studia a podávají v květnu 2005 přihlášku k přijímacím
zkouškám na toto studium.
Zahraniční styky
V oblasti zahraničních styků bylo pro katedru důležité prohloubení kontaktů s KNJ
Ústavu jazykov Ekonomické university v Bratislavě. Mezi oběma katedrami dochází
v poslední době k aktivní výměně názorů na proces výuky, druh učebních materiálů, ale
i názorů na postavení a funkci kateder v rámci dané univerzity. Díky E. Payerl
a D. Bednářové jsou udržovány kontakty s WU Wien, kde počátkem roku 2005 proběhlo již
třetí setkání českých a rakouských studentů. Díky D. Zemanovi spolupracuje KNJ
s rakouskou stranou na dlouhodobějším projektu v oblasti konfrontační lingvistiky.
E. Nováková byla již počtvrté pozvána na Fakultu veřejné správy Univerzity Göteborg, kde
přednesla referát, shrnující nejnovější skutečnosti hospodářského vývoje v ČR a referát,
týkající se problémů zahraniční politiky ČR. J. Vaníková měla v Praze (říjen 2004) v rámci
sdružení International Sonnenberg Assotiation referát na téma „Xenofobie – reálné nebezpečí
pro 21. století“. V Höppnerová přednesla na konferenci „Odborná komunikacia ve
zjednotenej Europe“, (6. - 7. 10. 2004, Banská Bystrica) referát na téma „Lexikální úskalí
německého hospodářského jazyka“.
V neposlední řadě je třeba rovněž jmenovat prohloubení spolupráce s GoetheInstitutem, jehož zastoupení pro Českou Republiku sídlí v Praze.
Na KNJ pracují v současné době dva zahraniční lektoři, Tobiáš Cramer a Eva Payerl.
Oba dva se nemalou měrou podílí jednak na přezkušování studentů, ucházejících se
o zahraniční stipendia a dále pak i na výuce odborných předmětů (např. Komparace
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politických systémů Německa, Švýcarska a Rakouska či reálie těchto zemí).
Kvalifikační a personální rozvoj.
Na KNJ je kladen jasný důraz na kvalifikační růst jednotlivých zaměstnanců. V rámci
posledních tří let obhájilo disertační práce pět členů katedry (D. Niklesová, L. Kalousková,
J. Březina, D. Zeman, H. Vedralová). A. Brůhová plánuje obhajobu disertační práce na
začátek roku 2006. V zimním semestru došly k rozhodnutí, zahájit doktorandské studium
L. Vykypělová a P. Valentová.
Ve spolupráci s ostatními katedrami usiluje KNJ o otevření vlastního doktorandského
studia, jehož přípravy v zimním semestru 2004, především díky V. Höppnerové, výrazně
pokročily.

10.5 Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací se věnuje problematice
obchodu v širších souvislostech s propojením teoretických a praktických poznatků. Katedra
má akreditovány dvě vedlejší specializace – Obchodní podnikání a Komerční komunikace.
Výuka vedlejší specializace Komerční komunikace je úzce orientována na spolupráci s praxí.
Zvýšená pozornost je věnována otázkám, které souvisejí s globalizačními procesy v rámci
Evropské unie.
Studijní a pedagogická činnost
V roce 2004 se katedra zaměřila především na zkvalitňovací a inovační proces v rámci
obsahu probíhajících kurzů na bakalářském i magisterském stupni studia s akcentem na
budoucí přechod do systému ECTS. Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
zajišťuje v některých blocích vedlejší specializace Komerční komunikace výuku předmětů
v anglickém jazyce. realizovanou zahraničními lektory. V rámci této specializace katedra
umožňuje studentům exkurzi s následnou výukou v reklamní agentuře McCann Erickson
a výzkumné agentuře Factum Invenio. Kromě toho katedra zajistila ve spolupráci s APRA
(Asociace PR agentur) již 4. ročník mimosemestrálního kurzu – Akademie PR s tím, že kromě
výuky studenti absolvovali 1 měsíc stáž přímo v PR agenturách..
Vědeckovýzkumná činnost
Vědecko-výzkumná činnost katedry v roce 2004 byla zaměřena především na
závěrečnou fázi dlouhodobého výzkumného záměru FMV vedeného koordinačním
pracovištěm fakulty - Institututem integrace ČR do evropské a světové ekonomiky. Katedra
úspěšně obhájila svůj výzkumný záměr „Životní úroveň II“, který završil jednu
z výzkumných etap katedry. Někteří členové katedry byli zapojeni do dalších grantových
projektů, a to „České podnikatelské subjekty a vnitřní trh EU“, do grantového projektu
v rámci FMV „Česká republika a její schopnost absorbovat prostředky ze strukturálních fondů
EU“ a „Komparace podmínek pro obchodní podnikání v zemích EU a ve vybraných
kandidátských zemích“. Jeden člen katedry je zapojen do GAČR – „Výzkum regionálních
podmínek obchodního podnikání“, 402/04/0370. Členové katedry vystoupili s příspěvky na
mezinárodních konferencích Czech Retail Summit 2004, Marketing and Advertising Forum
a dalších.
Zahraniční styky
V roce 2004 se zahraniční kontakty prezentovaly především účastí členů katedry na
zahraničních konferencích a seminářích: Mezinárodní konference o rozvoji obchodu v ČR,
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Brno, únor 2004, konference EuroRegio 2004, Darovanský Dvůr, říjen 2004 , seminář Neue
Einzelhandelsstrukturen am Rande von Kleinstädten, Hartberg (Rakousko), říjen 2004.
Kvalifikační a personální rozvoj
Dva odborní asistenti ukončili úspěšně doktorské studium a získali vědecký titul Ph.D.
(Ing. Bím, Ing. Filipová). V roce 2004 byli na katedru obchodního podnikání a komerčních
komunikací přijati dva noví doktorandi do prezenční formy doktorského studia. V roce 2004
proběhla úspěšně na úrovni VR FMV dvě profesorská řízení – doc. Drozen a doc.
Zadražilová. Jeden člen katedry je zapojen do projektu Corporate Chair. Katedra předpokládá,
že v příštím roce dojde k dalším habilitacím nejméně u dvou členů katedry, kteří dokončili
adekvátní přípravu. Ve vědecké výchově jsou dvě externí doktorandky ze SRN. V rámci
přípravy na doktorské studium je další členka katedry.

10.6 Katedra podnikového a evropského práva
Katedra podnikového a evropského práva se soustředila v roce 2004 zejména na
přípravu přechodu výuky na systém ECTS a stejně jako v předchozích letech na
internacionalizaci výuky a vědy a na zvyšování kvalifikace učitelů.
Studijní a pedagogická činnost
V souvislosti s přípravou přechodu výuky na systém ECTS a s tím spojenými
změnami společného základu se katedra věnovala obsahovým úpravám kurzu Právo, který
pokrývá jednu z domén společného základu.
V rámci ankety studentů byly pozitivně hodnoceny nové kurzy akreditované do výuky
v roce 2003 tj.: kurz PRA 427 Sociální zabezpečení v ES a v členských státech EU (doc.
Chvátalová), kurz doc. Boháčka (s účastí učitelů z dalších kateder fakulty) SMS 560 Filmem
o multikulturních konfliktech v mezinárodních vztazích. Připraven byl pro projekt MA
v angličtině kurz „Czech and Komparative Business Law“ (doc. Boháček, Ing. Hlista).
Mgr. Grmelová v souvislosti s odjezdem na dvousemestrální stáž do Bruselu připravila kurzy
PRA 408 a EPR 405 ve virtuální podobě, které se setkaly u posluchačů s pozitivním ohlasem.
V kurzech doc. Boháčka byly i v roce 2004 využívány inscenační právní hry. Ve spolupráci
s Komorou auditorů ČR zajišťovala katedra přípravu a zkoušky auditorů z práva v podnikání.
Vědeckovýzkumná činnost
V průběhu roku 2004 byl řešen grant FRVŠ „Multimediální podoba kurzu
Amerického práva“ (doc. Boháček, Ing. Kačín), jehož výsledkem (obhájeným v lednu 2005)
bylo zpracování kurzu PRA 320 do distanční podoby. Součástí kurzu jsou podklady na
CD/Internetu a videozáznamy přednášek. V průběhu roku se doc. Boháček zaměřil i na řešení
projektu EU „Enforcement of Intellectual Property Rights – Training (PHARE CZ2001-NPP04-04-01-01-0003) a ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví na postupy při
ochraně a vynucování práv duševního vlastnictví v rámci přípravy představitelů a pracovníků
ústředních orgánů ČR
Dr. Kotoučová byla i v roce 2004 zapojena do projektu Aktion Rakousko – Česká
republika. Katedra organizovala společné semináře učitelů a studentů na téma Aktuální
otázky práva duševního vlastnictví a soutěžního práva (doc. Boháček, doc. Jakl).
Doc. Spirit se stal členem Legislativní rady vlády ČR.
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Zahraniční styky
V oblasti zahraničních styků se katedra soustředila na spolupráci ve výuce
a vědeckovýzkumné činnosti. V rámci projektu Aktion Rakousko - ČR přednášeli na FOWI
WU ve Vídni prof. Dědič a dr. Kotoučová. Pokračovala i výzkumná a pedagogická
spolupráce s J. Marshall Law School Chicago.
Učitelé katedry se aktivně zúčastnili řady mezinárodních konferencí pořádaných v ČR
i v zahraničí.
V kurzech katedry vyučovali v rámci společných výzkumných projektů prof. M. Seng
(JMLS Chicago) a Dr. Bučková (FOWI WU Wien).
Kvalifikační a personální rozvoj
V rámci RP MŠMT ČR „Zvyšování odborné a pedagogické úrovně pedagogických
pracovníků“ pokračuje příprava pracovníků katedry k profesorskému řízení (doc. Spirit, doc.
Boháček) a habilitačnímu řízení (dr. Kalinová, dr. Kotoučová a dr. Soušková).

10.7 Katedra politologie
Katedra politologie zabezpečuje povinné politologické kurzy v rámci vedlejší
specializace politologie a dalších vedlejších či hlavních specializací FMV. Výzkumná činnost
se soustřeďuje zejména na politické strany a stranické systémy, radikální pravici, občanskou
společnost a evropský konstitucionalismus.
Studijní a pedagogická činnost
Katedra věnuje pozornost i výuce v cizích jazycích. Vyučovala dva kurzy angličtině
(britský a americký politický systém) a jeden kurz v ruštině (Úvod do politologie).
Zorganizovala studentskou konferenci dne 24.11.2004 „Boj proti terorismu, vítězství se
odkládá?“ a ve spolupráci s katedrou románských jazyků studentský a doktorandský
výzkumný projekt Politické, sociální a ekonomické problémy v zemích Latinské Ameriky
a Pyrenejského poloostrova (výstupem byly dva sborníky – v češtině a španělštině). Katedra
ve spolupráci s velvyslanectvím USA připravila simulaci prezidentských debat za účasti
4 studentů VŠE.
Vědeckovýzkumná činnost
Výzkumná činnost se zaměřila zejména na realizaci projektu GAČR (řešitel J. Rataj),
Česká krajní a radikální pravice v evropském kontextu. Katedra se věnovala přípravě svého
zapojení do rámcového programu 6 EU – CINEFOGO Network of Excellence – Civil Society
and New Forms of Governance in Europe – The making of European Citizenship, který byl
v závěru roku schválen Evropskou komisí.
Zahraniční styky
V průběhu roku katedra zorganizovala dvě přednášky zahraničních profesorů, prof.
Jane Curry (Fulbright Distinguished Chair in East European Studies at the University of
Warsaw) dne 26.5.2004 na téma: Transitional Justice in Comparative Perspective: Judging the
Judging a Crister Garrett (professor for European and International Studies at the University
of Wisconsin at Madison, Fulbright-Leipzig Distinguished Chair for American and
International Studies at the University of Leipzig) dne 15.10.2004 na téma Američan
Presidental Debates. Pracovníci katedry se účastnili celé řady mezinárodních konferencí,
zejména se zaměřením na problematiku EU (prof. M. Klíma konference v Bruselu a v Paříži),
jednání expertů Rady Evropy ve Štrasburku) Charty místní samosprávy (doc. Reschová),
jednání Mezinárodních politologické asociace – IPSA, Fukuoka v Japonsku, Stockholm (prof.
Dvořáková). Prof. Dvořáková nadále pracuje ve funkci viceprezidentky Mezinárodní
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politologické asociace. Dr. Müller v rámci svého studijní volna absolvoval studijní pobyt na
univerzitě v Nottinghamu spojený i s výukou pro tamní studenty.
Kvalifikační a personální rozvoj
V rámci rozvojového programu vysokých škol MŠMT pro zvyšování kvalifikace
absolvoval studijní volno jeden pracovník (K. Müller), u něhož se předpokládá zahájení
habilitačního řízení v roce 2005.

10.8 Katedra románských jazyků
Katedra patří k nejvýznamnějším pracovištím v ČR nejen rozsahem a kvalitou výuky
románských jazyků, ale tradičně i svou odbornou, vědeckou a publikační činností v oboru
aplikované lingvistiky, hospodářské lingvistiky, lexikologie a lingvodidaktiky.
Studijní a pedagogická činnost
Katedra poskytuje odbornou jazykovou přípravu ve čtyřech románských jazycích
(španělština, francouzština, italština, portugalština) v celkem 110 akreditovaných předmětech.
Podílí se na výuce a závěrečných státních zkouškách posluchačů vedlejší specializace
"Komerční jazyky" (francouzština, španělština, italština), “Iberoamerická studia”
(španělština) a „Studia frankofonních zemí“ (francouzština). V rámci těchto specializací
posluchači získávají hluboké znalosti jazykové i znalosti ekonomických, politických
a kulturních reálií španělsky a francouzsky mluvících zemí.
Katedra je jediným autorizovaným zkušebním centrem v České republice pro
mezinárodní zkoušky z obchodní španělštiny “Espaňol de los Negocios” Obchodní komory
v Madridu (Španělsko). Dále je také zkušebním centrem pro zkoušky francouzského
odborného jazyka k získání diplomu "Certificat pratique du francais commercial et
économique", které jsou konány ve spolupráci s CCLE při velvyslanectví Francie.
Vědeckovýzkumná činnost
Katedra je spoluřešitelem (V. Hlavičková) mezinárodního projektu Socrates Erasmus
„Interkulturní komunikace v mezinárodních ekonomických vztazích“ schváleného na období
2004-2006 (hlavním řešitelem je Ekonomická univerzita Bratislava, Slovenská republika,
dalšími partnery je Universidad de Granada, Španělsko a Latinskoamerický institut, Vídeň,
Rakousko).
V roce 2004 katedra úspěšně ukončila a obhájila grant IGA „E-learning a jeho postupné
zavádění do výuky ekonomické španělštiny na VŠE“ (hlavním řešitelem V. Hlavičková), na
jeho řešení se podíleli 4 učitelé katedry, 3 doktorandi oboru Informatika a 1 studentka
(hlavním řešitelem V. Hlavičková).
V roce 2004 získala katedra další grant IGA „Aplikace metod e-learningu ve výuce
ekonomické španělštiny na VŠE“ (hlavním řešitelem V. Hlavičková), na jeho řešení
spolupracují 4 učitelé katedry, 1 doktorand oboru Informatika a 1 studentka. V rámci tohoto
projektu vzniká e-learningový výukový kurz obchodní španělštiny, který bude na síti VŠE
dostupný pro posluchače pokročilých kurzů.
Zahraniční styky
V roce 2004 katedra dále pokračovala ve spolupráci s Obchodními komorami v Paříži a
Madridu (jazykové zkoušky) a ve společné vědecké a publikační činnosti s Univerzitou
v Granadě (Španělsko). Podílela se na řešení mezinárodního projektu Socrates Erasmus
„Interkulturní komunikace v mezinárodních ekonomických vztazích“, dva učitelé KRoJ se
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zapojili do výuky v Bratislavě a přednesli celkem 8 hodin přednášek.
Na katedře působí 3 oficiální zahraniční lektoři v rámci mezivládních dohod se
Španělskem, Francií a Itálií.
Kvalifikační a personální rozvoj
Jedna vyučující katedry (Mgr. Marcela Hejsková) pokračovala v roce 2004 úspěšně
v doktorském programu oboru „Španělská filologie“ na FFUK.

10.9 Katedra ruského jazyka
KRUJ zajišťuje výuku ruštiny a češtiny v bakalářském a inženýrském studiu. Katedra
otevírá kurzy povinné a celoškolsky volně volitelné.
Studijní a pedagogická činnost
Kromě povinných kurzů otevírá katedra kurzy celoškolsky volně volitelné včetně dvou
přednášek v rámci studia odborného předmětu v cizím jazyce. Ve výuce odborné ruštiny jsou
používána skripta a učebnice vlastní provenience, pro studium obecného jazyka využívá
katedra učebnice renomovaných autorů. Výuka je pravidelně aktualizována materiály
z ruských odborných a populárních časopisů, využívají se video a audio kazety jak pro výuku
v odborných kurzech, tak i ve výuce obecného jazyka. Velká pozornost je věnována výuce
češtiny na základě angličtiny, která se realizuje podle požadavku ISC a CESP.
Katedra v roce 2004 vydala jednu učebnici: Ruská konverzace (M. Horvátová) a jedno
skriptum: 10 lekcí češtiny pro pokročilé cizince (V. Pačesová). M. Horvátová se podílela na
výuce v rámci distančního a kombinovaného studia na podnikohospodářské fakultě. Učitelé
katedry rovněž publikovali v časopise Cizí jazyky (terminologická slovníkářská příloha).
Vědeckovýzkumná činnost
Katedra se v rámci nespecifikovaného výzkumu zabývá sledováním a zkoumáním
rozvoje ruského odborného jazyka, především z pohledu ekonomických a politických změn
v Rusku.
Rovněž byla započata práce na pomůcce Česko-ruská a rusko-česká lexika pro základní
kurzy PC-PE.
Zahraniční styky
V roce 2004 působil na katedře zahraniční lektor Siarhei Harbitski, který kromě
základních kurzů vedl i dvě přednášky probíhající v rámci studia odborného předmětu v cizím
jazyce.
Kvalifikační a personální rozvoj
V rámci personálního rozvoje byl přijat nový perspektivní učitel, který se připravoval
ke složení přijímacích doktorandských zkoušek.
Kvalifikační rozvoj byl rovněž zaměřen na metodiku výuky a schopnost využívat
nových prostředků v oblasti informačních a komunikačních technologií.
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10.10 Katedra světové ekonomiky
Katedra světové ekonomiky se v r. 2004 prioritně zaměřila na zdárné zahájení výuky
v nové vedlejší specializaci „Rozvojová studia“, řešení a obhajobu grantových vědeckých
úkolů a zvyšování kvalifikace svých pracovníků. V rámci uvedených priorit byly brány
v úvahu požadavky na modernizaci a internacionalizaci studia a výzkumu.
Studijní a pedagogická činnost
Vedlejší specializace „Rozvojová studia“ jako společný projekt FMV a FNH vznikla na
základě potřeby praxe prezentované MZV ČR týkající se mezinárodní rozvojové pomoci
a spolupráce. Program byl připraven a dále je rozvíjen v součinnosti s Evropskou asociací
pro rozvojové vzdělávání a výzkum (EADI) a odráží standardní model obdobných studijních
programů na západoevropských univerzitách. Počet posluchačů zapsaných ve školním roce
2003/2004 není zatím příliš vysoký (18 studentů), ale má vzestupnou tendenci (v zimním
semestru 2004/2005 se počet studentů zvýšil o dalších 14) a přihlášení studenti prokazují
skutečný zájem o danou problematiku. Katedra pokračovala v zavádění inovací ve výukových
metodách. V některých předmětech byly propracovávány a v jiných nově připraveny
powerpointové prezentace. Byl zdokonalen obsah i metody výuky v cizojazyčných kurzech.
KSE zorganizovala ve spolupráci s CES VŠE cyklus přednášek zaměřených na „Strukturální
politiku a finanční nástroje Evropské unie“, které zabezpečoval expert z Ministerstva financí
ČR. Dále bylo realizováno deset přednášek převážně se zahraničními lektory, které byly
určeny, stejně jako dříve uvedený cyklus, nejen pro studenty VŠE, ale i pro odbornou
veřejnost: např. Deutsch-tschechische Wirtschaftsbeziehungen in der erweiterten
Europäischan Union, „Sechs Jahre des Euro – Versuch einer Bilanz“, „Regionale
Partnerschaft in der erweiterten EU“, „Österreich - tschechische Wirtschaftsbeziehungen in
der erweiterten Europäischen Union“, „Výzvy a nejistoty rozšiřující se Evropské unie“,
„Vztahy Evropské unie a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku. Doktorandi KSE měli možnost
diskutovat se zástupci Die neue Gesellschaft, Hamburg, na téma „Česká republika po vstupu
do Evropské unie“.
Vědeckovýzkumná činnost
Rámcové zaměření vědeckovýzkumné práce na KSE v r. 2004 odrážejí témata úspěšně
řešených grantových úkolů: „ČR – Rakousko: možnosti a limity vzájemné spolupráce“ (MZV
ČR, E. Cihelková), „Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie)“, 1. etapa
(GA ČR, E. Cihelková) a „Environmentální politika Evropské unie a konkurenceschopnost
podniků v ČR“, 1. etapa (Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, I. Němcová). Na řešení
dalších tří grantů (GA ČR a dvakrát MZV ČR) se pracovníci – doktorandi KSE spolupodíleli.
Členové KSE byli rovněž spoluřešiteli tří interních grantů VŠE. Nejvýznamnější z nich byl
interdisciplinární projekt KSE za účasti KMO a KMTP pod vedením E. Cihelkové
„Mezinárodní ekonomie“, na kterém se kromě dvou učitelů podílelo deset doktorandů.
Pracovníci a doktorandi KSE se zúčastnili (většinou s referáty) pěti mezinárodních
konferencí, konaných v tuzemsku. Nejvýznamnějšími akcemi, na jejichž organizaci se KSE
podílela, byla mezinárodní konference „Konkurenceschopnost, sociální soudržnost
a udržitelný rozvoj – realita nebo iluze evropského vnitřního trhu? (Naplňování Lisabonské
strategie z pohledu nových členských zemí)“, která se konala za účasti místopředsedy vlády
M. Jahna a evropského komisaře V. Špidly (prosinec), a česko-slovenská vědecká konference
na téma „Konvergence nových členských států EU k ekonomické úrovni vyspělých
západoevropských zemí“ s účastí předních výzkumníků ČR a SR (červen). Katedra v daném
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roce vydala kromě jiných publikací, např. kolektivního díla Mezinárodní ekonomie,
kolektivní monografii Cihelková, E. – Jakš, J. a kol.: Evropská integrace – Evropská unie.
Zahraniční styky
V r. 2004 byly zahraniční styky KSE směrovány především na účast na zahraničních
konferencích (SRN, Malta, Slovensko, Chile, Španělsko, Maďarsko) a vědeckovýzkumnou,
resp. pedagogickou spolupráci se zahraničními subjekty (SRN, Kanada). Na zahraničních
stycích se významně podíleli interní doktorandi KSE, z nichž jeden absolvoval
vědeckovýzkumný pobyt na Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA, další letní školu
Evropské asociace rozvojových výzkumných a vzdělávacích institucí (EADI) v nizozemském
Enschede a třetí dva semináře Mezinárodního programu kanadské rozvojové agentury CIDA
ve Varšavě a Budapešti. Do výuky předmětů KSE byli jednorázově (byť opakovaně) zapojeni
tři cizinci.
Kvalifikační a personální rozvoj
V dané oblasti usilovala KSE o zlepšení věkové a kvalifikační struktury. Do
pracovního poměru nastoupila doc. Němcová (47 let), Ing. Novotná (25) a Ing. Bič (26 let).
Doc. Ing. E. Cihelková, CSc. byla koncem roku jmenována profesorkou, u doc. Ing.
Vladimíra Jeníčka, DrSc. bylo zahájeno profesorské řízení, PhDr. Pavel Neumann, PhD.
čerpal studijní volno v rámci přípravy habilitačního řízení. Ing. Josef Abrhám předložil
k malé obhajobě doktorskou disertační práci. Na KSE byli v první etapě přijati za studenty,
kteří ukončili studium či byli převedeni do distanční formy studia, čtyři noví interní
doktorandi – Ing. Hnát, Ing. Horký, Ing. Joklová, Ing. Kirsten – a dodatečně byla z externího
na interní studium převedena Ing. Studničná.

10.11 Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Studijní a pedagogická činnost
V rámci studijní a pedagogické činnosti pro studenty denního studia SMS JM
pokračuje v profilaci a prohloubení výuky v rámci stávajících studijních programů. Zvláštní
pozornost je věnována aktuálním otázkám současného vývoje mezinárodních vztahů, kde je
snahou pracovníků katedry reagovat i ve výuce na nejnovější trendy. SMS JM také připravuje
možnosti dalšího rozvoje studijní a pedagogické činnosti, které by měly najít své vyjádření
v nových podobách studijních programů.
Vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost představují především programy
celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku. V roce 2004 SMS JM zajistilo pokračování
tohoto úspěšného cyklu.
Vědeckovýzkumná činnost
Vědeckovýzkumná činnost katedry se zaměřuje především na rozvoj
multidisciplinárního přístupu k oblasti mezinárodních vztahů, reflexe globálních
a regionálních procesů v dané oblasti a na rozvoj diplomatických studií. Do vědeckého
výzkumu jsou trvale v široké míře zapojeni studenti doktorského studia oboru „Mezinárodní
politické vztahy“.
V rámci vědeckovýzkumné spolupráce jsou nadále rozvíjeny vztahy s Ústavem
mezinárodních vztahů a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Byl získán projekt MZV pod
názvem „Vztah zásad a zájmů v zahraniční politice – konflikty obchodně-ekonomických
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zájmů a cílů v oblasti ochrany lidských práv“. Jako každoročně bylo SMS JM v roce 2004
organizátorem mezinárodní konference mladých badatelů pod názvem „Current Issues of
International Politics through the Eyes of Young Europeans“, ze které byl rovněž publikován
sborník příspěvků.
Od září 2004 probíhá projekt IGA „Rusko a střední Evropa, nové pohledy na
vzájemné vztahy“, výsledky výzkumu budou prezentovány na první globální mezinárodní
konferenci pod názvem „Bringing International Studies Together: contrasting approaches and
agendas“, která se bude konat v srpnu 2005 v Istanbulu.
V roce 2004 byla také dokončena výzkumná studie pracovníků SMS JM „Bezpečnost
Evropy a Česká republika“ v rámci Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky
na FMV VŠE, studie bude počátkem roku 2005 publikována.
Do projektu Graces „Vnější Perspektivy vztahů rozšířené Evropské unie k jejím
novým sousedům (zemím SNS a Balkánu)“ byla pracovníkem SMS JM zpracována odborná
studie k politické dimenzi vztahů EU k oběma sledovaným regionům. V rámci interních
grantů fakulty probíhalo ještě několik dalších projektů, vedených především mladými
pracovníky SMS JM.
V rámci spolupráce s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze byl
uspořádán 26. května 2004 pracovní seminář ke 120. výročí narození prezidenta dr.
E. Beneše. Ze semináře bude publikován v počátku roku 2005 sborník statí za přispění
prostředků poskytnutých v rámci interního grantu FMV VŠE.
Spolupráce ve vědě a výzkumu pokračovala v roce 2004 rovněž s Českým sdružením
pro Spojené národy (CZUNA). V jejím rámci byla na VŠE realizována řada odborných
seminářů k aktuálním výzvám činnosti OSN, pozornost byla v loňském roce zaměřena
především na problematiku plnění rozvojových cílů tisíciletí.
Zahraniční styky
Katedra pokračuje ve spolupráci v rámci zahraničních odborných sítí, do kterých je již
po léta zapojena. Jedná se o světové sítě diplomatických akademií, v jejímž rámci participuje
také na činnosti International Forum on Diplomatic Training, dále také Central European
Initiative Diplomatic Training Network (CEIDTN), světové sítě WFUNA (United Nations
Asssociations) a především světové sítě ISA s zejména pak s CEEISA, ISA, SG IR ad.
V rámci této mezinárodní sítě se katedra výrazně podílela na přípravě Panevropské
konference “New World Order”, která se konala v Haagu ve dnech 11-12 září 2004,
pedagogové katedry SMS JM a studenti doktorského studia se také aktivně podíleli na jejím
průběhu (vedení odborných sekcí, vedení panelů, referáty, diskuse), z konference budou
vydány 2 mezinárodní sborníky s přednesenými příspěvky. Pracovníci SMS JM se rovněž
účastnili 45. výroční konference ISA v Montrealu konané ve dnech 17. – 20. března 2004
(vedení panelu, referáty).
Pedagogové a doktorandi SMS JM se aktivně svými příspěvky účastnili ve dnech
21.-22. května 2004 mezinárodní konference pořádané MGIMO v Moskvě pod názvem
„Foreign Policy of Russia, Priorities, Strategies and Effectiveness“, dále mezinárodní
konference „Sféry ženy“ ve dnech 15. - 17. května 2004 na Universitě
M. Bela v Banské Bystrici a mezinárodní konference mladých badatelů „Aktuálne problémy
svetovej politiky a ekonomiky“ pořádané dne 1. června 2004 Ekonomickou univerzitou
v Bratislavě.
Kvalifikační a personální rozvoj
Personální rozvoj členů katedry se především zaměřil na rozvíjení publikační činnosti
jako předpokladu pro habilitační a profesorské řízení, na rozvíjení kontaktů v rámci
uvedených mezinárodních sítí se zvláštním zřetelem na možnosti publikování v odborných
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mezinárodních časopisech. Jako příklad lze uvést Journal of International Relations and
Development (CEEISA).
Studijní volno jako přípravu na habilitační řízení čerpal pro rok 2004 PhDr. Martin
Nechvátal.
Pracovníci katedry také publikovali v řadě dalších domácích a zahraničních odborných
periodik, kde se významným způsobem zapojili také studenti doktorského studijního
programu.

10.12 Centrum evropských studií
Centrum evropských studií (CES) v roce 2004 (již devátý rok) vyvíjelo na Vysoké
škole ekonomické v Praze činnost orientovanou na podporu rozvoje evropských studií
a vědeckovýzkumné činnosti s problematikou evropských záležitostí. Vyvíjené aktivity byly
zaměřeny, jak je uvedeno níže, multidisciplinárně (na ekonomiku, politiku, právo, dějiny,
kulturu a jazyky), měly různé formy (konference, semináře, přednášky, stipendijní a grantové
projekty, vydávání časopisu, poradenská činnost atd.) a byly financovány ze tří zdrojů:
z hlavní činnosti, doplňkové činnosti a účelových prostředků.
V rámci hlavní činnosti byly zajišťovány především aktivity informačního, iniciačního
a koordinačního charakteru. Mezi nejvýznamnější aktivity tohoto typu patřily:
•

Mimořádné studium pro talentované studenty VŠE ukončené Certifikátem
"Evropská studia". V r. 2004 získalo Certifikát dalších 7 studentů; počet udělených
Certifikátů za dobu existence CES naznačuje tabulka č.1:

Tab. 10.1: Počty udělených Certifikátů „Evropská studia“ v jednotlivých letech
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Počet
0
4
4
4
7
0
6
6
studentů
•

2004
7

Podíl na realizaci doktorského studijního programu "Evropská studia" (realizace
doplňkových akcí); zpětně CES využívalo doktorandů tohoto studia (v rámci získávání
jejich praktických zkušeností) pro zajišťování úkolů CES.

Rozhodující část činnosti CES byla financována a organizována ve spolupráci s nadací
Konrad-Adenauer-Stiftung, s níž měla VŠE uzavřenou Smlouvu o partnerství. V rámci těchto
účelových prostředků byla vyvíjena následující činnost:
•

Vzdělávací aktivity: Celkem CES realizovalo 28 akcí, z toho 24 bylo zorganizováno
přímo CES a 4 akce zorganizovala jiná pracoviště VŠE za finanční, případně i organizační
pomoci CES (viz tabulka č. 2 a 3). Za nejvýznamnější akce CES považuje: mezinárodní
konferenci na téma: „Konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj
– realita nebo iluze evropského vnitřního trhu? (Naplňování Lisabonské strategie
z pohledu nových členských zemí)“, která se na VŠE uskutečnila dne 3.12.2004. Záštitu
nad konáním konference převzal C. Svoboda, ministr zahraničních věcí ČR. Na
konferenci vystoupili mimo jiné M. Jahn, místopředseda vlády ČR pro ekonomiku,
V. Špidla, člen Evropské komise, K. Fóti, Ústav pro světovou ekonomiku Maďarské
akademie věd, E. K. Wyrzykovska, Jean-Monnet Profesor, Warsaw School of
Economics, M. Šikula, ředitel Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV a další. Akce
se setkala s mimořádným zájmem ze strany členů akademické obce VŠE i mimo ni,
studentů a veřejných sdělovacích prostředků. Navštívilo ji přes 400 účastníků.

•

Aktivity na pomoc vědecko-výzkumné činnosti učitelů a studentů: grantový program
GRACES, stipendijní program SPACES, Podpůrný stipendijní program, v rámci něhož tři
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studenti absolvovali letní školu v SRN, soutěž o nejlepší studentskou práci s aktuální
evropskou tematikou.
•

Publikační činnost: v roce 2004 vydalo CES dvě čísla časopisu "Současná Evropa
a Česká republika", v němž možnost publikovat dostala řada studentů doktorského studia.
Kromě toho CES vydalo jako výstupy z některých akcí 3 sborníky: „Ekonomika v EU
a budování informační společnosti“, „Připravenost českých podnikatelských subjektů
na členství v EU“, „Konvergence nových členských států k ekonomické úrovni vyspělých
západoevropských zemí“ a sborník učitelů a doktorandů „Mezinárodní ekonomie“.
Pro rok 2004 a 2005 CES předplatilo několik časopisů; pro CIKS, tak jako v minulých
letech, objednalo řadu zahraničních periodik: Geo, International Politik, Spiegel,
Wirtschaftsdienst, Wirtschaftswoche a Aussenwirtschaft a Ekonomický časopis
a zakoupilo řádově několik desítek knih.

•

Další činnost: CES podporuje činnost občanského sdružení Mladí Evropané, s nímž již
řadu let spolupracuje.

•

Další mezinárodní činnost: CES mj. zajišťuje výměnu časopisu Prague Economic Papers
za prestižní publikace a časopisy významných ústavů a institucí v SRN a informuje
studenty o možnostech studia v Německu.

Tab. 10. 2: Akce, na níž se CES finančně, případně částečně i organizačně podílelo
Název akce
Druh akce
Datum
Hlavní organizátor
konání
„Ekonomika v EU
3-denní seminář pro studenty
7.5.-9.5. Fakulta informatiky
a budování informační
doktorského studia
a statistiky
společnosti“
„Připravenost českých
4. ročník mezinárodní
21.5.
Fakulta
podnikatelských subjektů
konference za účasti M.Jahna
mezinárodních
na členství v EU“
(generální ředitel
vztahů, KMO
CzechInvest), S. Ferenčíkové
(EU Bratislava) a dalších
„Mezinárodní konference mezinárodní konference
17.-18.6. Fakulta
mladých badatelů“
určená studentům doktorského
mezinárodních
studia
vztahů, SMS-JM
a Česká asociace
pro Spojené národy
„Enlargement and the
Akademický seminář
11.11.
Fakulta
Future of the European
s M.A.Vachudovou
mezinárodních
Integration“
(University North Karolina,
vztahů, KAJ
U.S.A.)

Tab. 10.3: Akce organizované CES
Název akce
Diskuse doktorandů s členy Oborové
rady doktorských studií oboru
„Evropská studia“
„Fünf Jahre Euro – Versuch einer
Bilanz“

Druh akce
diskuse

cyklus přednášek R. D. Becka (bývalý
ředitele Dresdnerbank v Praze)
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Datum
konání
21.1.

24.3.-26.3.

„Five Years of Common Currency –
Euro“

v německém a anglickém jazyce

„Vztahy EU a zemí Afriky, Karibiku a
Pacifiku“ (pohled z praxe)
„Kdy budeme moci přijmout euro?“

přednáška I. Vlkové (Ministerstvo
financí ČR)
přednáška V. Kotlána (ředitel odboru
měnové politiky a strategie ČNB)
ve spolupráci s občanským sdružením
Mladí Evropané
diskuse s kandidáty do Evropského
parlamentu za účasti L. Roučka
(ČSSD), J. Zahradila (ODS), M.
Ransdorfa (KSČM), K. Březiny (KDUČSL) a K. Kühnla (Unie liberálních
demokratů) ve spolupráci s občanským
sdružením Mladí Evropané
diskuse s P. Bartonem (jednatel
Kanceláře Sudetoněmeckého
krajanského sdružení v Praze)
ve spolupráci s občanským sdružením
Mladí Evropané
přednášky M. Haidera (Velvyslanectví
Rakouska v ČR) v rámci cyklu
přednášek v německém jazyce
přednášky S. Neubauer (Velvyslanectví
Rakouska v ČR) v rámci cyklu
přednášek v německém jazyce
přednáška K. L. Kefersteina
(Velvyslanectví SRN v ČR) v rámci
cyklu přednášek v německém jazyce
Česko-slovenská vědecká konference
za účasti M. Šikuly, I. Okáliho, R.
Outraty (Ústav slovenskej a svetovej
ekonomiky, SAV v Bratislavě), P.
Baláže, I. Pavelky, M. Rosenberga
(EU Bratislava) a dalších
seminář J. Jakše (KSE)

„ČR a volby do Evropského
parlamentu“

„Češi a sudetští Němci v rozšířené EU“

„Regionale Partnerschaft in der
erweiterten Union“
„Österreisch-Tschechische
Wirtschaftsbeziehungen“
„Deutsch- Tschechische
Wirtschaftsbeziehungen in der
erweiterten EU“
„Konvergence nových členských států
k ekonomické úrovni vyspělých
západoevropských zemí“

„Výzvy a nejistoty rozšiřující se EU“
„ČR po vstupu do EU“

„Strukturální politika a finanční nástroje
EU“
„Role OECD ve světové ekonomice“
„Ekonomické modelování obchodních
vztahů ČR s EU s ohledem na vývoj
měnového kurzu“
„Sociální dimenze evropského
integračního procesu“

15.4.
19.4.

27.4.

4.5.

6.5.
a 21.10.
31.5.,
2.12.
2.6.

23.6.

14.10.

diskusní setkání se zahraničními
účastníky ze SRN (Die neue
Gesellschaft, Hamburg)
cyklus přednášek Z. Pagáče
(Ministerstvo financí ČR)
přednáška H. Schlögla (zástupce
generálního tajemníka OECD)
veřejná prezentace grantového
výzkumného úkolu GRACES

19.10.

veřejná prezentace grantového
výzkumného úkolu GRACES

18.11.

49

8.10. –
22.10.
27.10.
10.11.

„Deutsch-Tschechische
Wirtschaftsbeziehungen in der
erweiterten Europäischen Union“
„Sechs Jahre des Euro – Versuch einer
Bilanz“
„ČR a lobbing v EU“

„Perspektivy vztahů rozšíření EU
k jejím novým sousedům (zemím SNS a
Balkánu)“
„8. ročník stipendijního programu
SPACES“

„Konkurenceschopnost, sociální
soudržnost a udržitelný rozvoj – realita
nebo iluze evropského vnitřního trhu“

přednáška J. Becka (Velvyslanectví
SRN v ČR) v rámci cyklu přednášek
v německém jazyce
přednáška R. D. Becka (bývalý ředitele
Dresdnerbank v Praze) v rámci cyklu
přednášek v německém jazyce
přednáška O. Hradila (CEBRE)
ve spolupráci s občanským sdružením
Mladí Evropané
veřejná prezentace grantového
výzkumného úkolu GRACES

18.11.

veřejná prezentace výsledků
stipendijního programu SPACES
ve spolupráci s občanským sdružením
Mladí Evropané
mezinárodní konference (viz výše)

26.11.

18.11.

24.11.

25.11.

3.12.

10.13 Francouzsko-český institut řízení
Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je účelové vědecko-pedagogické pracoviště
VŠE v Praze. Hlavním posláním IFTG je podpora rozvoje ekonomické, pedagogické
a vědecko-výzkumné spolupráce mezi Francií a Českou republikou.
Francouzsko-český institut řízení při VŠE se specializuje na vzdělávání frankofonních
manažerů. Díky spolupráci s francouzským velvyslanectvím nabízí možnost získání
kvalitního vzdělání na úrovni západoevropského standardu. V roce 2004 studovalo
v postgraduálním kurzu 28 studentů. Ve spolupráci s konsorciem pěti francouzských
vysokých škol realizuje IFTG postgraduální manažerské studium, jehož absolventi získávají
francouzský státní diplom Master en Administration des Affaires. Studenti jsou zapsáni na
universitě Jeana Moulina v Lyonu, ale přitom studují v Praze.
Výuka probíhá formou 10 týdenních modulů. Polovina výuky probíhá v češtině
a zajišťují ji učitelé z VŠE, druhou polovinu výuky zajišťují francouzští profesoři z konsorcia
partnerských vysokých škol (ESCP-EAP, IAE de Lyon, IAE de Nice, IAE de Paris, Audencia
Nantes), které je řízeno FNEGE (Francouzská státní nadace pro vzdělávání v oblasti řízení).
Obsahově pokrývá studium veškeré hlavní manažerské disciplíny – marketing, řízení lidských
zdrojů, obchodní a pracovní právo, účetnictví, finanční řízení, kvantitativní metody řízení,
informatiku, řízení projektů a řízení výroby i podnikovou strategii. Důležitou součástí kurzu
je povinná, minimálně 3 měsíční stáž v podniku, kterou mohou studenti absolvovat jak
v České republice, tak v některé z členských zemí EU. Francouzsko-český institut řízení
získal v roce 2004 podporu z programu EU Leonardo da Vinci a nejlepší studenti tak mohou
získat stipendium, které jim usnadní hledání stáží v zahraničí.
Francouzsko-český institut řízení přispívá k internacionalizaci pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti VŠE v Praze. Dlouhodobě se IFTG úspěšně daří získávat finanční
podporu od Francouzského velvyslanectví, která umožňuje realizaci výuky pro frankofonní
posluchače v předmětech řádného studia. Jedná se o předměty MO_401 Mezinárodní
marketing ve frankofonní oblasti (prof. Christian LHERMIE, IAE de Paris) a FP 502
Finanční řízení (prof. Brigitte OGER, IAE de Paris a prof. Alain CHIAVELLI, IAE de Nice).
V roce 2004 byl akreditován nový kurz MO 320 – Instituty tržní ekonomiky-francouzsky,
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který bude zajišťován ve spolupráci s CEFRES a Université Paris XII.
Institut dále organizuje výuku francouzského jazyka. Jedná se o výuku ekonomické
francouzštiny pro podniky a francouzštiny pro veřejnou správu se zaměřením na problematiku
EU.

10.14 Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky
Institut integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky jako řešitelské
a koordinační pracoviště výzkumného záměru „Ekonomické, právní a politické problémy
integrace České republiky do světové ekonomiky“ se orientoval v roce 2004 jednak na
syntetizující práce spojené s ukončením výzkumného záměru, jednak na přípravu nových
výzkumných projektů od roku 2005.
Výsledkem syntetizujících prací na výzkumném záměru bylo vydání čtyř monografií
v nakladatelství Professional Publishing:
1/ E. Klvačová a kol.: Prohlubování evropské integrace
2/ A. Ort a kol.: Bezpečnost Evropy a Česká republika
3/ M. Helísek: Měnové krize (empirie a teorie).
4/ J. Sereghyová: Investice realizované podniky transformačních zemí v zahraničí
Všechny čtyři monografie jsou výsledkem posunu poznání dosaženého v rámci
výzkumného záměru a jsou určeny pro vědeckou obec, pro studenty doktorského
a magisterského studia a v neposlední řadě i pro širší zainteresovanou veřejnost.
U příležitosti vstupu ČR do EU připravili pracovníci Institutu – řešitelé výzkumného
záměru – zvláštní číslo vědeckého časopisu Acta Oeconomica Pragensia 3/2004 „Aktuální
otázky vstupu České republiky do Evropské unie“.
Uskutečňovaly se průběžné oponentury u dílčích záměrů a připravovala se oponentura
závěrečná, která se bude konat v souladu s propozicemi MŠMT v březnu 2005.
Oponentními řízeními ke konci roku 2004 úspěšně prošlo celkem 47 working papers:
01/2004
Mobilita pracovní síly před a po vstupu ČR do EU
Doc. Ing. Marie Vavrejnová, CSc.
02/2004
Vliv vstupu do EU na zahraničně obchodní politiku ČR
prof. Ing. Božena Plchová, CSc.
03/2004
Vývoj veřejných financí ČR: cesta k fiskální transparentnosti a obezřetnosti
Ing. Ivana Dostálová
04/2004
Rozbor českých zákonů harmonizujících český právní řád s komunitárním právem,
které byly přijaty v letech 2003 a 2004
Mgr. Ing. Petr Wawrosz

51

05/2004
Proměny některých z faktorů ovlivňujících výkonnost ekonomiky Spojených států
amerických
Dr. Jana Sereghyová, DrSc.
06/2004
Nenaplněné hrozby po vstupu České republiky do EU
PhDr. Jiří Malý, Ph. D.
07/2004
Přijetí eura – nezbytnost pro nové členy EU
PhDr. Jiří Malý, Ph. D.
08/2004
Investice realizované podniky transformačních zemí v zahraničí
Dr. Jana Sereghyová, DrSc.
09/2004
Kam směřuje rozšířená Evropská unie? (K novým šancím, institucionálním výzvám i
nejistotám integračního procesu)
Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
10/2004
Historie měnových krizí – zobecnění příčin a důsledků
Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
11/2004
Vstup ČR do EU – výzkum a inovace jako priority
Ing. Karel Mráček, CSc.
12/2004
Češi jsou Evropany
Prof. Dr. Alexandr Ort, DrSc.
13/2004
Devatero přikázání pro všechny členské země EU, čtvero dalších pro Českou republiku
Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
14/2004
Rozšíření EU – ve jménu moci a nových nadějí
PhDr. Jiří Malý, Ph. D.
15/2004
Dopady změn v zahraničněobchodní politice na českou ekonomiku po vstupu do EU
Prof. Ing. Božena Plchová, CSc.
16/2004
Konkurenceschopnost Evropské unie v podmínkách globalizace
Dr. Jana Sereghyová, DrSc.
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17/2004
Rozbor Smlouvy o Ústavě pro Evropu
Mgr. Ing. Petr Wawrosz
18/2004
Historické proměny evropské sociální politiky
Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
19/2004
Vybrané institucionální aspekty podpory výzkumu a inovací v České republice a
Evropské unii
Ing. Karel Mráček, CSc. a kol.
20/2004
Transformace bankovnictví v ČR
Ing. Karel Mráček, CSc.
21/2004
Konkurenční schopnost – základní podmínka udržitelného růstu
Ing. Karel Zeman, CSc.
22/2004
Konkurenční schopnost české ekonomiky na začátku nové dekády
Ing. Karel Zeman, CSc.
23/2004
Ekonomický růst a strukturální změny v ČR ve světovém a evropském vývoji
Doc. Ing. Alois Holub, DrSc.
24/2004
Česká ekonomika na mezinárodních trzích a její konkurenceschopnost
Ing. Oldřich Mesároš, CSc.(g květen 2004, Ing. Karel Zeman, CSc.
25/2004
Mezinárodní kapitálové toky v ČR na počátku nového tisíciletí a jejich vliv na
konkurenceschopnost českého hospodářství
Ing. Radka Bicanová
26/2004
Mezinárodní migrace a její vliv na konkurenceschopnost české ekonomiky
Ing. Radka Bicanová
27/2004
Evropská unie a její rozšíření o státy střední a východní Evropy
Ing. Luděk Toman
28/2004
Evropská měnová unie a ČR
Prof. Ing Antonín Brůžek, DrSc.
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29/2004
Koordinace hospodářských politik EU
Ing. Jan Drda
30/2004
Transformující se ekonomiky vstupující do EU: úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti
Ing. Jan Hřích, CSc.
31/2004
Rozvojové ekonomiky na prahu 21. století a jejich konkurenceschopnost
PhDr. Lenka Adamcová, CSc.
32/2004
Bezpečnost Evropy a Česká republika
Prof. Dr. Alexandr Ort, DrSc. a kol.
33/2004
Ceny v zahraničním obchodě ČR
Ing. Václav Nešvera, CSc.
34/2004
Vývoj a postavení služeb v mezinárodním obchodě v letech 1980-2002
Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
35/2004
Dynamika relativní cenové úrovně vybraných ekonomik – empirie a teoretické
implikace
Ing. Josef Taušer, Ph.D.
36/2004
Životní úroveň II
Doc. Ing. František Drozen, CSc. a kol.
37/2004
Faktory ovlivňující konkurenční schopnost českých podniků na zahraničních trzích
Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a kol.
38/2004
Některé faktografické charakteristiky evropských ekonomik: konvergence české
ekonomiky k úrovni zemí EU
JUDr. Vladimír Nachtigal, CSc.
39/2004
Vybrané aspekty vývoje konkurenceschopnosti České republiky
Prof. Ing. Božena Plchová, CSc.
40/2004
Institutional Connections of the Integration of the Czech Republic into the European
Union
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
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41/2004
Economic Transformation from the Aspects of Interests
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
42/2004
Adoption of the Euro – a Necessity for New Members of the EU
PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
43/2004
Post-Accession Empty Threats for the Czech Republic
PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
44/2004
Transformation of the Banking Sector in the Czech Republic
Ing. Karel Mráček, CSc.
45/2004
European Integration Strengthens Sovereignty of Small Open Economies
doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.
46/2004
Politiky na podporu výzkumu a vývoje ve vybraných zemích
Ing. Karel Mráček, CSc., PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
47/2004
Měření konkurenceschopnosti zemí: teoretické základy a praktické výsledky
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Oponované working papery budou postupně časopisecky nebo knižně publikovány
v průběhu roku 2005 tak, aby se odrazily v Registru informací o výsledcích státem
podporovaného výzkumu a vývoje (RIV).
Celkem se na výzkumné činnosti v rámci výzkumného záměru podílelo více než 50
pracovníků Fakulty mezinárodních vztahů. Řešitelský kolektiv výzkumného záměru
zpracoval na počátku roku 2004 návrh nového výzkumného záměru „Determinanty postavení
České republiky v mezinárodních vztazích v kontextu globalizačních procesů a členství
v Evropské unii“. Mezirezortní hodnotící komise doporučila poskytnout na řešení
výzkumného záměru institucionální podporu, avšak záměr schválen nebyl vzhledem
k nedostatku finančních prostředků. Pracoviště navrhující záměr však bylo hodnoceno jako
unikátní v národním měřítku:
„Téma je systematicky sledováno a je předmětem dlouhodobého zájmu řešitelského
týmu. Způsob uchopení tématu sleduje světové trendy, záměr slibuje nové poznatky, které
budou významné na národní úrovni. Předpoklady řešení jsou nadprůměrné v národním
měřítku. Tým je stabilní a výzkumný potenciál odpovídá zadaným úkolům. Existuje velký
počet pracovišť zabývajících se výzkumem blízkých témat, ale v národním měřítku se jedná
o pracoviště unikátní.“(závěry mezirezortní komise).
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Zatímco se řešitelskému týmu Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky
nepodařilo získat nový výzkumný záměr, byl úspěšný ve veřejné soutěži vyhlášené United
Nations Development Programme na získání projektu: Economic Transition and EU
Accession: Sharing Experience. Grant je orientován na předávání zkušeností spojených
s ekonomickou transformací a vstupem do Evropské unie zemím, které budou vstupovat do
EU v roce 2007, tedy Bulharsku a Rumunsku a na pomoc při zpracování jejich národních
Zpráv o rozvoji. Skutečnost, že se podařilo tento grant v mezinárodní soutěži získat, je
potvrzením unikátnosti pracoviště. (Druhou poradenskou institucí pro Bulharsko
a Rumunsko je irská Agentura pro rozvoj a investice).
V rámci programu „Moderní společnost a její proměny“ vyhlášeného Ministerstvem
práce a sociálních věcí se podařilo řešitelskému týmu Institutu integrace ČR do evropské
a světové ekonomiky získat grant MPSV na léta 2005 – 2007 „Fenomén dobývání renty
zájmovými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí“.
Podrobný přehled o projektech řešených pracovníky Institutu integrace ČR do evropské
a světové ekonomiky i o projektech připravovaných obsahují přiložené tabulky.

Tabulka řešených projektů
Tab. 10.4. Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky (řešené projekty)
Předpoklád
aná
Celkový
Navrhovatel
Název
délka
Agentura
rozpočet
(řešitel)
(téma)
řešení
(tis. Kč)
projektu
v letech
1 Doc. Ing. Eva
Efekty státní pomoci
GA ČR 2003-2005
1015
Klvačová, CSc.
v procesu ekonomické
439 (r. 2005)
transformace
2 Ing. Václav
Ceny v zahraničním obchodě
GA ČR 2003-2005
765
Nešvera, CSc.
ČR
220 (r. 2005)
3 Doc. Ing. Eva
Fenomén dobývání renty
MPSV
2005-2008
Klvačová, CSc.
zájmovými skupinami v ČR a
2285,5
jeho vliv na stav veřejných
618 (r. 2005)
financí
4 Doc. Ing. Eva
Výzkum vybraných otázek
MPO
2005-2007
Klvačová, CSc.
konkurenceschopnosti české
ekonomiky v podmínkách
1 050
naplňování lisabonské
350 (r. 2005)
strategie v rámci členství
České republiky v Evropské
unii
5 Doc. Ing. Eva
Economic Transition and EU
UNDP
2004-2005
920
Klvačová, CSc.
Accession in the Czech
776 (r. 2005)
Republic: Sharing Experience
Celkem
2 403 (r. 2005)
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11. Závěr
Je potěšující, že si Fakulta mezinárodních vztahů v roce 2004 udržela i v rostoucí
konkurenci zájem uchazečů o studium a její studenti dosahují v rámci VŠE vynikajících
výsledků. Rok 2005 bude představovat velkou výzvu vzhledem k plánovanému přechodu
k systému evropských kreditů. Zároveň bude nutno dokončit restrukturalizaci studijních
programů na standardní model – bakalářský program, navazující magisterský program,
doktorský program.
V roce 2004 se zvýraznil trend posilování programového a projektového financování
vysokého školství a vědeckovýzkumných aktivit. Fakulta bude nucena na tuto novou
skutečnost zareagovat a zintenzivnit svou vazbu na podnikatelské prostředí a trh, a to jak při
inovaci studijních programů, tak při stanovování priorit pro oblast vědeckovýzkumné
činnosti. Šance budou zejména v oblasti aplikovaného výzkumu úzce propojeného
s potřebami resortů a podnikové sféry a ve využívání prostředků strukturálních fondů
Evropské unie.
Akcent bude nutno i nadále klást na internacionalizaci studia. Fakulta se již dnes
významně zapojuje do mezinárodních programů, pro potřeby rozšiřování výměny studentů
bude nutno zvětšovat nabídku odborných předmětů vyučovaných zejména v angličtině. Na
tuto oblast byly a budou i nadále zaměřovány rozvojové projekty a programy podporující
pobyty hostujících profesorů.
Budoucnost fakulty bude závislá na jejích pracovnících, učitelích i administrativně
technických pracovnících. Rok 2004 z tohoto hlediska znamenal určitý posun v kvalifikační
struktuře. Počet akademických pracovníků se ovšem i přes rostoucí počet studentů
v bakalářských programech nezměnil. Vzniká tu závažný úkol stabilizovat zejména vyučující
po dosažení doktorátu a podpořit pracovníky schopné nabídnout výuku v mezinárodních
programech.
Jsem přesvědčena, že fakulta bude schopna tyto výzvy využít a přinejmenším si udržet
své postavení v rámci VŠE i celého systému ekonomického školství.

doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
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12. Výroční zpráva Fakulty mezinárodních vztahů o hospodaření
s přidělenými rozpočtovými prostředky v roce 2004
Cílem předkládané Výroční zprávy o hospodaření Fakulty mezinárodních vztahů je
podat podrobné informace o využití přidělených prostředků zejména v oblasti hlavní činnosti,
tj. činnost vzdělávací „1000“ a vědeckovýzkumná činnost „3000“.

12.1 Vzdělávací činnost
Tab. 1 Vzdělávací činnost „1000“ – porovnání skutečnosti s rozpočtem (v tis. Kč)
NÁZEV
ROZPOČET
ČERPÁNÍ
ZŮSTATEK
materiál celkem

345

434

-89

sklady celkem

531

700

-169

opravy

0

1

-1

cestovné tuzemské

99

58

41

cestovné zahr.

407

506

-99

3

2

1

977

815

162

Mzdy

57 949

57 913

36

ZP+SP

19 929

19 858

71

stipendia celkem

5 881

5 878

3

náklady celkem

86 121

86 167

-46

reprefond
služby celkem

Publikační činnost fakulty je součástí výše uvedeného rozpočtu, pouze je odděleně
sledována na zvláštní zakázce.
Tab.12. 2 Publikační činnost fakulty, činnost „1000“, zakázka HL 200 012 - porovnání
skutečnosti s rozpočtem (v tis. Kč)
NÁZEV
ROZPOČET
ČERPÁNÍ
ZŮSTATEK
služby

282

282

0

Mzdy

267

267

0

náklady celkem

549

549

0

Z výše uvedených tabulek vyplývá přečerpání celkových nákladů na činnosti „1000“ ve
výši Kč 46 tis., což je vzhledem k celkovému rozpočtu Kč 86 121 tis. výsledek velice
příznivý.
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12.2 Vědecká činnost
Tab. 12. 3 Vědecká činnost „3000“ – porovnání skutečnosti s rozpočtem (v tis. Kč)
NÁZEV
ROZPOČET
ČERPÁNÍ
ZŮSTATEK
materiál celkem
149
442
-293
sklady celkem
251
223
28
cestovné zahr.
460
559
-99
služby celkem
243
249
-6
mzdy
6 154
6 035
119
ZP + SP
2 046
2 006
40
stipendia celkem
488
286
202
režie VZ
1 142
1 142
0
jiné ost. náklady
10
-6
16
náklady celkem
10 943
10 943
0
V celkovém rozpočtu na vědeckou činnost – položka náklady celkem Kč 10 943 tis.
jsou zahrnuty rovněž prostředky MŠMT na výzkumný záměr v celkové výši Kč 7 611 tis.
Rozdíl, tedy 3 332 tis. Kč, je určen pro specifikovaný výzkum fakulty.
Tab. 12. 4 Vědecký záměr „ZA 271011“ – porovnání skutečnosti s rozpočtem (v tis. Kč)
ČERPÁNÍ
ZŮSTATEK
NÁZEV
ROZPOČET
materiál
sklady
cestovné
služby
Mzdy
pojištění
stipendia
ostatní náklady
Režie
náklady celkem

72
0
140
130
4 580
1 527
20
0
1 142
7 611

21
19
127
143
4 580
1 555
20
4
1 142
7 611

51
-19
13
-13
0
-28
0
-4
0
0

Výsledek uvedený v předchozích tabulkách potvrzuje celkově stoprocentní čerpání
prostředků přidělených na vědeckou činnost.
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