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Úvod
Rok 2014 se stal rokem potvrzení a další realizace předchozích plánů a projektů. V průběhu
roku nedošlo k žádným podstatným změnám ve struktuře nabízených studijních programů; ve
spolupráci s garanty oborů a fakultní Akreditační komisí pokračovaly práce na zkvalitňování
obsahu studia, výstupů z učení a řízení kvality.
Prakticky celý rok se fakulta připravovala na reakreditaci stěžejního studijního oboru
fakulty, oboru Mezinárodní obchod. Ve druhé polovině listopadu 2014 dorazil na FMV
mezinárodní tým expertů, jemuž bylo nutno prokázat pozitivní změny, ke kterým za uplynulé
3 roky od udělení akreditace EPAS v únoru 2012 došlo. Znovu jsme se mohli přesvědčit, že
rozhodnutí požádat o tuto akreditaci bylo důležité nejen z hlediska studentů a absolventů tohoto
oboru, ale pro celou fakultu. Kromě prestižního ocenění pro FMV se obecné podmínky
akreditace a požadavky vznesené komisí po první návštěvě staly po celou tříletou dobu platnosti
akreditace spolehlivým vodítkem pro vedení fakulty ohledně směřování úsilí na podstatné
záležitosti zvyšování kvality studia i pedagogického procesu. Každoroční zpráva, kterou jsme
na EFMD posílali, nás nutila zabývat se zejména otázkou permanentního zvyšování řízení
kvality ve všech oblastech, od pedagogiky, přes vědeckou a publikační činnost až
k internacionalizaci a kvalifikačnímu růstu pracovníků fakulty.
Z dalších aktivit FMV v roce 2014, které zaslouží být uvedeny ve Výročné zprávě, je nutno
jmenovat zapojení fakulty do mezinárodního šetření konkurenceschopnosti jednotlivých zemí,
prováděného World Economic Forum (WEF) ze Ženevy. FMV se stala jedním ze tří partnerů
WEF v České republice a na podzim upořádala mezinárodní konferenci ke
konkurenceschopnosti. Konference by se v následujících letech měla stát každoroční událostí,
pořádanou vždy k vyhlášení výsledků analýz WEF hodnotících jednotlivé státy.
V roce 2014 se FMV rovněž zapojila do projektu financovaného z Evropského sociálního
fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha –
Adaptabilita (OPPA). Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem
teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů zahrnuje systém praxí a stáží
uznatelných do studia magisterských oborů a umožňuje tak realizovat takové metody výuky,
které zvýší praktické dovednosti studentů a absolventů FMV.
Jsem přesvědčen, že i průběh roku 2014 na FMV potvrdil, že naše orientace na kvalitu
v pedagogické i vědecké činnosti a další prohlubování internacionalizace studia je správná.
Programové body, s nimiž vedení FMV nastupovalo na začátku roku 2012, se daří naplňovat.
Za to patří dík všem pracovníkům FMV, kteří se zasloužili o zmiňovaný posun v kvalitě našeho
konání. Pozitivní je rovněž dělná a přátelská atmosféra na fakultě, ale také velmi dobré vztahy
FMV s vedením školy a ostatními fakultami VŠE.

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
děkan
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1. Organizační schéma
1.1. Organizační schéma Fakulty mezinárodních vztahů

Akademický
senát fakulty

Disciplinární
komise

Tajemnice
fakulty

Děkan fakulty

Proděkanka pro
vědu a doktorské
studium

Asistent
proděkanky pro vědu
a doktorské studium

Proděkanka
pro zahraniční
vztahy a PR

Vědecká rada
fakulty

Proděkan pro
rozvoj a finance

Referentka pro
doktorské studium

Instituty:

Katedry:
Katedra anglického jazyka
Katedra cestovního ruchu
Katedra mezinárodního obchodu
Katedra německého jazyka
Katedra obchodního podnikání a komerčních
komunikací
Katedra podnikového a evropského práva
Katedra politologie
Katedra románských jazyků
Katedra ruského jazyka
Katedra světové ekonomiky
Štředisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Centrum evropských studií
Centrum pro studia asijských ekonomik
Francouzsko-český institut řízení
Institut pro udržitelné podnikání
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Proděkan pro
pedagogickou
činnost

Studijní
referentky

1.2. Kontakty na představitele Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Děkan
Tajemnice fakulty
Sekretářka děkana
Proděkanka pro vědu
a doktorské studium
Proděkanka pro
zahraniční vztahy a PR
Proděkan pro
pedagogickou činnost
Proděkan pro rozvoj
a finance
Asistent proděkana pro
vědu
a doktorské studium
Referentka pro
doktorské studium
Studijní referentka
Studijní referentka
Studijní referentka
Studijní referentka
Studijní referentka pro
zahraniční programy
Studijní referentka pro
zahraniční programy

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
Ing. Ludmila Issová
Monika Vydrová

stepan.muller@vse.cz
issova@vse.cz
vydrova@vse.cz

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

jirankov@vse.cz

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

sterbovl@vse.cz

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

hnatp@vse.cz

Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

stepanek@vse.cz

Ing. Radek Čajka, Ph.D.

radek.cajka@vse.cz

Lenka Procházková

prochazl@vse.cz

Hana Tatoušková
Jana Horáčková
Markéta Samková
Bohumira Holečková

hana.tatouskova@vse.cz
jana.horackova@vse.cz
marketa.samkova@vse.cz
holb01@vse.cz

Ing. Eva Grebe

eva.grebe@vse.cz

Ing. Andrea Petránková

andrea.petrankova@vse.cz

Vedoucí katedry / sekretariát
Mgr. Alena Češková
Anglického jazyka (KAJ)
Jana Táborská
doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
Cestovního ruchu (KCR)
Veronika Burešová
Mezinárodního obchodu Ing. Petr Král, Ph.D.
(KMO)
Marcela Kalousková
PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D.
Německého jazyka
(KNJ)
Helena Furišová
Obchodního podnikání
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
a komerčních
Iva Kaucká
komunikací (KOPKK)
doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
Politologie (KPOL)
Renata Oktábec
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Podnikového
a evropského práva
Margita Kinclová
(KPEP)
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D.,
Románských jazyků
MBA
(KROJ)
Patricie Parschová
Katedra
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E-mail
ceskova@vse.cz
taborska@vse.cz
abrham@vse.cz
tajcova@vse.cz
machkova@vse.cz
kalouskm@vse.cz
brezina@vse.cz
helena.furisova@vse.cz
zadrazil@vse.cz
kauckaiv@vse.cz
dvorakv@vse.cz
oktabec@vse.cz
svarc@vse.cz
serakova@vse.cz
dominika.kovarova@vse.cz
parschp@vse.cz
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PhDr. Marie Horvátová
Renata Oktábec
Středisko mezinárodních doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová,
Ph.D.
studií Jana Masaryka
(SMSJM)
Karla Hůjová
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
Světové ekonomiky
(KSE)
Vladislava Čelková
Ruského jazyka (KRUJ)

Instituty
Centrum evropských
studií (CES)
Centrum pro studia
asijských ekonomik
(CAS)

Vedoucí / sekretariát
Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
(ředitel)

horvat@vse.cz
oktabec@vse.cz
zemanova@vse.cz
hujovaka@vse.cz
jirankov@vse.cz
vladislava.celkova@vse.cz

E-mail
jarolim.antal@vse.cz

doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
jan.sykora@vse.cz
(ředitel)

Francouzsko-český
institut řízení (IFTG)

prof. Ing. Hana Machková, CSc.
(ředitelka)
Mgr. Vlaďka Karetová

Institut pro udržitelné
podnikání (IUP)

doc. Ing. Petr Šauer, CSc.
(ředitel)

machkova@vse.cz
karetovv@vse.cz
sauer@vse.cz
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2. Orgány fakulty
2.1. Vedení
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA – děkan
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. – statutární zástupce děkana, proděkan pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. – proděkanka pro vědu a doktorské studium
doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. – proděkanka pro zahraniční vztahy a PR
Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a finance
Ing. Ludmila Issová – tajemnice fakulty

2.2. Vědecká rada
Interní členové
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
doc. Ing. Eva Černohlávková, CSc.
doc. Ing. František Drozen, CSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.
prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
doc. Ing. Václav Petříček, CSc.
doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Externí členové
prof. Ing. Peter Baláž, CSc.
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc.
Mgr. Karel Janeček, MBA., Ph.D.
JUDr. Věra Jeřábková, CSc.
doc. RNDr. Václav Kašpar, CSc.
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc.
Ing. Jiří Maceška
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Ing. Michal Ševera, CSc.
prof. Ing. Ivana Tichá, PhD.
prof. PhDr.. František Varadzin, CSc.
Ing. Petr Zahradník, MSc.
doc. Ing. Štefan Žák, Ph.D.

2.3. Akademický senát
Kurie akademických pracovníků

Studentská kurie

Mgr. Alena Češková (KAJ)
- předsedkyně
Ing. Radek Čajka, Ph.D. (KMO)
- místopředseda
PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D. (KNJ)
Mgr. Halka Čapková Ph.D. (KAJ)
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. (SMSJM)
PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. (KNJ)
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. (KOP KK)
PhDr. Zuzana Míšková (KAJ)
PhDr. Eva Nováková (KNJ)
PhDr. Jana Poláková (KAJ)
PhDr. Zdena Pošvicová (KAJ)
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. (KOP KK)

Martin Vokálek
- místopředseda
Jan Švec
- tajemník
Bc. Jindřich Henzl
Bc. Veronika Kadlecová
Bc. Jan Kotík
Bc. Michaela Listová

3. Studijní a pedagogická činnost
3.1. Studijní programy
Fakulta měla v roce 2014 akreditovány následující studijní programy a obory:
 bakalářský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory
 Cestovní ruch a regionální rozvoj
 International Business
 Manažer obchodu
 Mezinárodní obchod
 Mezinárodní studia – diplomacie
 Podnikání a právo
 bakalářský studijní program Politologie se studijním oborem
 Politologie
 navazující magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se
studijními obory
 Cestovní ruch
 Evropská integrace
 International and Diplomatic Studies
 Mezinárodní obchod
 Mezinárodní politika a diplomacie
 Podnikání a právo
 navazující magisterský studijní program Politologie se studijním oborem
 Politologie
 navazující magisterský studijní program Economics of Globalisation and
European Integration (program bez oboru)
 navazující magisterský studijní program Economics of International Trade and
European Integration (program bez oboru)
 magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními
obory
 Mezinárodní a evropská studia – diplomacie
 Mezinárodní obchod (do 31. října 2014)
 Podnikání a právo
 doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory
 Evropská studia
 Mezinárodní obchod
 Mezinárodní politické vztahy
 Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 doktorský studijní program Politologie se studijním oborem
 Politologie
Výuka v bakalářských a magisterských programech probíhala v prezenční formě studia
s výjimkou bakalářského oboru Manažer obchodu, který je akreditován v kombinované formě
studia, výuka v doktorských programech byla uskutečňována v prezenční a kombinované
(distanční) formě studia. Bakalářský studijní obor Politologie nebyl v roce 2014 otevřen pro
nedostatek uchazečů a nebyl obsažen ani v podmínkách přijímacího řízení na akademický rok
2015/2016.
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3.2. Programy celoživotního vzdělávání
V souladu s vnitřními předpisy VŠE uskutečňovala fakulta mimořádné studium upravené
vyhláškou děkana. Toto studium spočívá v možnosti absolvovat vybrané akreditované
předměty zařazené do jednotlivých studijních programů, v nichž existuje volná kapacita. Na
programech celoživotního vzdělávání se dále významně podílely jazykové katedry, a to
zejména uskutečňováním přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.
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 posluchače této univerzity.
Další programy a kurzy celoživotního vzdělávání byly uskutečňovány v rámci doplňkové
činnosti. Takto byly realizovány např. výuka češtiny Katedrou ruského jazyka (128 osob) nebo
projekt komplexního vzdělávání zaměstnanců vybraných spotřebních družstev v měkkých
a tvrdých dovednostech Katedrou obchodního podnikání a komerčních komunikací pro Svaz
českých a moravských spotřebních družstev.

3.3. Zájem o studium, přijímací řízení a jeho výsledky
V roce 2014 Fakulta mezinárodních vztahů opět uskutečnila elektronické přijímací zkoušky
přímo ve studijním systému ISIS, a to jak na bakalářské, tak navazující magisterské studium.
Díky zavedení elektronického testování se zvýšila efektivita i komfort přijímacích zkoušek
a vedení fakulty mohlo operativněji rozhodnout o bodových hranicích nutných k přijetí ke
studiu. Na základě provedených analýz byly navrženy úpravy přijímacího řízení zejména na
navazující magisterské studium, kde se přijímací zkoušky na akademický rok 2015/2016 budou
skládat z jednoho cizího jazyka namísto dvou.
3.3.1. Bakalářské a pětileté magisterské studijní programy
Fakultě jako celku se daří udržovat vysoký zájem o studium, ačkoliv počet podaných
přihlášek zejména na bakalářské studium klesá v souvislosti s populačním vývojem. Počet
přijatých studentů na bakalářské studium oproti minulému roku opět poklesl, což souvisí jednak
se snahou fakulty zvyšovat kvalitu studia a nesnižovat nároky na přijímané studenty, jednak
s populačním vývojem v České republice. Stejně jako předešlý rok bylo přijato více než 60
studentů do kombinované formy studia. Podrobně viz následující tabulky.
Tab. 3.1: Přijímací řízení do pomaturitního studia pro akademický rok 2014/15
Obor

Počet přihlášených

Počet přijatých
Bodový limit
% k předpokládanému pro přijetí
Celkem
Celkem Muži Ženy
počtu přijatých

Předpokládaný
počet přijatých

IB

50

117

234

118

79

39

40

MN

60

149

248

1070

64

32

32

MO

400

1047

262

1585

445

150

295

MS

120

559

466

2105

148

36

112

PL

50

40

80

1805

–

–

–

PP

100

196

196

1575

76

15

61

RC

100

413

413

1570

115

15

100

FMV

880

2521

286

927

287

640

Tab. 3.2: Počet uchazečů v jednotlivých oborech pomaturitního studia v letech 1998 – 2014
Obor
IB
MN
MO
MS
PL
PP
RC
FMV
VŠE

1998
×
×
2 005
×
×
477
×
2 482
13 178

1999
×
×
1 313
976
×
270
×
2 559
12 074

2000
×
×
1 336
966
×
296
×
2 598
10 738

2001
×
×
1 305
1 032
×
261
×
2 598
11 363

2002
×
×
1 334
911
×
237
×
2 482
11 241

2003
×
×
1 915
842
×
189
×
2 946
12 935

2004
×
×
1910
423
×
173
403
2 909
12 452

2005
×
×
1 975
541
×
242
564
3 322
17 650

2006
×
×
1 861
524
40
258
566
3 249
16 703

2007
×
×
1 647
603
63
242
518
3 073
17 952

2008
×
×
1 836
535
71
212
405
3 059
17 969

2009
×
×
1 541
657
88
217
467
2 970
16 400

2010
×
×
1 448
681
79
214
431
2853
16 504

2011
×
91
1 512
688
62
226
451
3 030
16 413

2012
×
119
1 404
568
55
218
405
2 769
15 195

2013
99
123
1 238
633
49
219
357
2 718
13 623

2014
117
149
1 047
559
40
196
413
2 521
11 601

Obor
IB
MN
MO
MS
PL
PP
RC
FMV
VŠE

1999
×
×
65,49
100,00
×
56,60
×
103,10
91,62

2000
×
×
66,63
98,98
×
62,05
×
104,67
81,48

2001
×
×
65,09
105,74
×
54,72
×
104,67
86,23

2002
×
×
66,53
93,34
×
49,69
×
100,00
85,30

2003
×
×
95,51
86,27
×
39,62
×
118,69
98,16

2004
×
×
95,26
43,34
×
36,27
100,00
117,20
94,49

2005
×
×
98,50
55,43
×
50,73
139,95
133,84
133,94

2006
×
×
92,82
53,69
100,00
54,09
140,45
130,90
126,75

2007
×
×
82,14
61,78
157,50
50,73
128,54
123,81
136,23

2008
×
×
91,57
54,82
177,50
44,44
100,50
123,25
136,36

2009
×
×
76,86
67,32
220,00
45,49
115,88
119,66
124,45

2010
×
×
72,22
69,77
197,50
44,86
106,95
114,95
125,24

2011
×
100,00
75,41
70,49
155,00
47,38
111,91
122,08
124,55

2012
×
130,77
70,02
58,20
137,50
45,70
100,50
111,56
115,31

2013
100,00
135,16
61,75
64,86
122,50
45,91
88,59
109,51
103,38

2014
118,18
163,74
52,22
57,27
100,00
41,09
102,48
101,57
88,03

Obor
IB
MN
MO
MS
PL
PP
RC
FMV
VŠE

Relativně
Obor
IB
MN
MO
MS
PL
PP
RC
FMV
VŠE

1998
×
×
100,00
×
×
100,00
×
100,00
100,00

Vysvětlivky:
IB
MN
MO
MS
PP
PL
RC
FMV
VŠE

International Business
Manažer obchodu
Mezinárodní obchod
Mezinárodní a evropská studia – diplomacie
Podnikání a právo
Politologie
Cestovní ruch a regionální rozvoj
Fakulta mezinárodních vztahů
Vysoká škola ekonomická v Praze
8
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3.3.2. Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních
programů
Počet přihlášek i přijatých oproti akademickému roku 2013/14 dále poklesl, což je dáno jak
klesající prostupností z bakalářského stupně studia do navazujícího magisterského, tak nižšími
počty absolventů bakalářského studia FMV. 81 nejlepších absolventů bakalářského studia FMV
bylo na navazující magisterské studium přijato na základě prominutí přijímací zkoušky. Počty
přijatých odpovídají snahám vedení fakulty o zvyšování kvality navazujícího magisterského
studia také důsledným výběrem nejlepších uchazečů. Tabulka 2.3 uvádí přesná čísla.
Tab. 3.3: Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu pro akademický rok
2014/15

Obor

Předpokládaný
počet přijatých

Počet přihlášených

Počet přijatých

Celkem

Celkem Muži Ženy

Přijato bez
přijímacích
% k předpokládanému
zkoušek*
počtu přijatých

CR

75

175

233

5

86

9

77

EI

40

18

45

3

8

3

5

EGEI

10

11

110

--

11

6

5

IDS

25

40

160

--

28

9

19

MO

350

468

134

60

346

113

233

MP

60

104

173

10

57

15

42

PL

60

41

68

2

28

2

26

PP

40

66

165

1

47

8

39

660

923

140

81

611

165

446

FMV

*) Pro akademický rok 2014/2015 byl k přijetí bez přijímacích zkoušek nutný (kromě dalších
podmínek) studijní průměr ve výši maximálně 1,50.
Vysvětlivky:
CR
EI
EGEI
IDS

Cestovní ruch
Evropská integrace
Economics of Globalization and
European Integration
International and Diplomatic
Studies

MO
MP
PL
PP
FMV

Mezinárodní obchod
Mezinárodní politika a diplomacie
Politologie
Podnikání a právo
Fakulta mezinárodních vztahů

3.3.3. Doktorské studijní programy
V akademickém roce 2014/15 bylo na Fakultu mezinárodních vztahů přijato do doktorského
studia 27 studentů. Oproti předchozímu roku se počet přijatých snížil o 12. Nárůst v počtu
přijatých studentů nastal u oboru Mezinárodní politické vztahy, u oborů Evropská studia
a Obchodní a mezinárodní hospodářské právo došlo k poklesu v počtu přijatých studentů na
polovinu. Ostatní obory zůstaly s počtem přijatých studentů na stejné úrovni (Mezinárodní
obchod) či se počet snížil (Politologie).
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Tab. 3.4: Výsledky přijímacího řízení na doktorské studium pro akademický rok 2014/15

-

4
8
4
1
3
1
6
27

Vysvětlivky:
ES
Evropská studia
ESE
European Studies
MO
Mezinárodní obchod
MOE
International Business
MP
Mezinárodní politické vztahy
MPE
International Political Relations

3
4
3
1
3
14

1
4
1
2
3
11

-

-

-

Obchodní a mezinárárodní hospodářské
právo
MHE
Commercial and International Economic
Law
POL
Politologie
POLE Political Science
MH

3.4. Počty studentů v jednotlivých programech
3.4.1. Bakalářské a magisterské studijní programy
Počet studentů v bakalářských a magisterských programech se na Fakultě mezinárodních
vztahů ve srovnání s rokem 2013 dále snížil (o 327). Ve struktuře studentů prezenčního studia
přitom oproti roku 2013 dále mírně vzrostl podíl studentů magisterských programů.

10

Samopl.

Distanční/
kombinov.

Prezenční

Přijatých celkem

Prezenční

Český
program

2
9
2
1
7
21

Distanční/
kombinov.
nebo
prezenční

Vládní
stipendia

6
17
2
5
1
10
1
6
48

Nenastoupili do studia

Nevyhovělo požadavkům

Dostavilo se

6
17
2
5
1
10
1
6
48

Cizinci z toho

Český
program

ES
ESE
MO
MOE
MP
MPE
MH
MHE
POL
POLE
Celkem

Počet přihlášených

Studijní obor

Občanství ČR

1
1
2
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Tab. 3.5: Počty studentů v roce 2014 – stav k 31. 10. 2014
Studijní program
Studijní obor

Typ studia
Bakalářské

Economics of International Trade and
European Integration
Economics of Globalisation and European
Integration
Mezinárodní ekonomické vztahy
Cestovní ruch
Cestovní ruch a regionální rozvoj
Evropská integrace
International and Diplomatic Studies
International Business
Manažer obchodu
Mezinárodní
evropská
studia
–
diplomacie
Mezinárodní obchod
Mezinárodní politika a diplomacie
Mezinárodní studia – diplomacie
Podnikání a právo
Politologie
Politologie
Fakulta mezinárodních vztahů

Navazující
magisterské

Magisterské

1995

9

Celkem
1

1

22

22

1581
225

3585
225
240
77
36
63
153

240
77
36
63
153
5

5

1113

938
155

386
193
53
53
2048

4

150
87
87
1691

9

2051
155
386
347
140
140
3748

3.4.2. Doktorské studijní programy
Celkový počet studentů doktorských programů se v akademickém roce 2014/15 ve srovnání
s předchozím rokem snížil ze 166 na 154. Z pěti studijních oborů, z nichž si mohou studenti
doktorského studia na fakultě vybírat, studuje nejvíce studentů v oboru Mezinárodní obchod.
Tab. 3.6: Počty studentů v jednotlivých oborech doktorského studia k 31. 12. 2014

Studijní obor
ES
MO
MP
MH
POL
Celkem

Počet doktorandů
Kombinovaná
Prezenční
forma
forma studia
studia
10
11
13
7
11
52

10
40
18
20
14
102

Vysvětlivky:
ES
Evropská studia
MO
Mezinárodní obchod
MP
Mezinárodní politické vztahy

MH
POL

11

Z toho
Samoplátci

Vládní
stipendisté

2
1
1
1
5

-

Celkem
20
51
31
27
25
154

Obchodní a mezinárodní hospodářské
právo
Politologie
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3.5. Počty zahraničních studentů
3.5.1. Bakalářské a magisterské studijní programy
Počty zahraničních studentů ukazuje následující tabulka. Jejich počet oproti roku 2013
vzrostl o 11 (v roce 2012 klesl o 115). V relativním vyjádření představují cizinci v roce 2014
21,3 % studentů bakalářských a magisterských programů FMV, což je více než v roce 2012
i 2013.
Tab. 3.7: Počty studentů cizího občanství v roce 2014 – stav k 31. 10. 2014
Studijní program
Studijní obor

Typ studia
Bakalářské Magisterské Navazující magisterské

Economics of Globalisation and
European Integration
Mezinárodní ekonomické vztahy
Cestovní ruch
Cestovní ruch a reg. rozvoj
Evropská integrace
International and Diplomatic
Studies
International Business
Manažer obchodu
Mezinárodní evropská studia –
diplomacie
Mezinárodní obchod
Mezinárodní
politika
a
diplomacie
Mezinárodní studia – diplomacie
Podnikání a právo

Politologie
Politologie

Fakulta mezinárodních vztahů

498

2

Celkem
5

5

279
36
13

779
36
39
13

21

21

39

47
10

47
10
2

295

73
34
8
8
506

2

12

2
166

461

34

34

9
7
7
291

73
43
15
15
799
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3.5.2. Doktorské studijní programy
V roce 2014 studovalo na FMV 22 cizinců ze 12 států (Afghánistán, Argentina, Bělorusko,
Ghana, Mexiko, Moldávie, Německo, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Ukrajina). Žádný
student nemá vládní stipendium.
Tab. 3.8: Počty zahr. studentů v jednotlivých oborech doktorského studia (k 31. 12. 2014)
Studijní obor
Evropská studia
Mezinárodní obchod (dříve
Mezinárodní ekonomické
vztahy)
Mezinárodní politické
vztahy
Obchodní
a
mezinárodní
hospodářské právo
Politologie
Celkem

Prezenční

Z toho
vládní
stipendisté

Z toho
samoplátci

Kombinovaná

Celkem

1

4

-

-

5

-

4

2

-

4

2

1

1

-

3

-

6

1

-

6

3

4
19

1
5

-

4
22

3.6. Počty absolventů
3.6.1. Bakalářské a magisterské studijní programy
V roce 2014 studium na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně ukončilo celkem 643
studentů, kteří získali titul Bc. (bakalář) a 642 studentů, kteří získali titul Ing. (inženýr). Počet
absolventů magisterského studia je tak v zásadě stejný jako počet absolventů studia
bakalářského. Celkový počet absolventů klesl o 119, s tím, že počet absolventů bakalářských
programů dále klesal (o 7,48 %) a počet absolventů magisterských programů klesl o 9,45 % po
loňském růstu.
Tab. 3.9: Počty absolventů bakalářských a magisterských programů v roce 2014

Studijní obor
Cestovní ruch
Cestovní ruch a regionální rozvoj
Evropská integrace
Manažer obchodu
Mezinárodní studia – diplomacie
Mezinárodní a evropská studia – diplomacie
Mezinárodní obchod
Mezinárodní politika a diplomacie
International and Diplomatic Studies
Podnikání a právo
Politologie
Economics of Globalization and European
Integration
Fakulta mezinárodních vztahů

Bakalářské programy
Magisterské programy
Změna
Změna
2013
2014
2013
2014
v%
v%
97
82 -15,46
84
80
-4,76
15
19
26,67
4
15 275,00
74
72
-2,70
4
4
0,00
416
381
-8,41
434
378 -12,90
67
70
4,48
17
22
73
55
-24,66
45
34 -24,44
44
40
-9,09
21
23
9,52

695

13

643

-7,48

9

10

11,11

709

642

-9,45
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3.6.2. Doktorské studijní programy
V roce 2014 úspěšně ukončilo svá studia 12 doktorandů, v roce 2013 to bylo
18 studentů, v roce 2012 20 studentů, v roce 2011 11 studentů, v roce 2010 18 studentů, v roce
2009 19 studentů, v roce 2008 29 studentů, v roce 2007 20 studentů a v roce 2006
21 studentů. Počet absolventů se v roce 2014 oproti loňsku mírně snížil. Následující tabulka
zachycuje jejich rozložení mezi obory.
Tab. 3.10: Počty absolventů doktorského studia v roce 2014
Obor
Evropská studia
Mezinárodní obchod
Mezinárodní politické vztahy
Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Politologie
Celkem

Absolventi
5
5
1
1
12

3.7. Inovace uskutečňovaných studijních programů
a uplatnění nových forem studia
Od 1. dubna 2014 realizuje Fakulta mezinárodních vztahů projekt financovaný z Evropského
sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu
Praha – Adaptabilita (OPPA) s názvem Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické
vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů. V jeho rámci bude
fakulta dále rozvíjet systém praxí a stáží uznatelných do studia magisterských oborů a realizovat
takové metody výuky, které zvýší praktické dovednosti jejích studentů a absolventů. Cílem
projektu je zvýšit konkurenceschopnost absolventů studijního programu Mezinárodní
ekonomické vztahy na domácím i mezinárodním trhu práce rozvojem systému pracovních praxí
a stáží a implementace praktických metod výuky založených na spolupráci s firmami
a institucemi v oborech relevantních pro zaměření studia na Fakultě mezinárodních vztahů.
I v roce 2014 pokračovala práce v oblasti řízení kvality, která navazuje také na celoškolsky
koordinované projekty, analýzy se zaměřily zejména na vedlejší specializace a volitelné
předměty, a to zejména v souvislosti s obhajobou akreditace EPAS.
Podporována je i nadále možnost získat mezinárodně uznávané certifikáty, a to jak v rámci
jazykových dovedností, tak i v rámci dovedností počítačových (certifikát ECDL). Možnost
získat v rámci studia prestižní mezinárodně uznávané jazykové certifikáty nabízí studentům
FMV i dalším studentům VŠE prostřednictvím svých jazykových kateder. K jazyku anglickému
(spolupráce s Cambridge ESOL Examinations), francouzskému (Pařížská obchodní
a průmyslová komora) a španělskému (Obchodní a průmyslová komora v Madridu) přibyla
letos i ruština a němčina (Goethe Institut). Výhodou je i fakt, že je možné si v rámci studia
zapsat přípravné kurzy. Na certifikát ECDL („řidičák na počítač“) nadále připravují studenty
předměty vedlejší specializace Manažerská informatika.
V zimním semestru 2014/2015 byla otevřena nová vedlejší specializace Ekonomická
diplomacie, která spadá pod Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka. Přibyla tak
k 11 dalším, které se na FMV dají studovat. Uskutečnila se i řada zajímavých
mimosemestrálních kurzů hostujících zahraničních pedagogů a expertů z praxe. FMV se v roce
2014 stala jedním ze tří partnerů Světového ekonomického fóra pro Českou republiku.
Partnerství vzešlo z podepsání memoranda o spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků
Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report. Byl vybrán tým studentů, kteří
sběr, analýzu dat a popularizaci ročenky prováděli, z kterého se zformoval Studentský klub
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obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK). Ten při Fakultě mezinárodních vztahů funguje od
dubna 2014 a jeho činnost pokračovala i v dalších aktivitách, mimo jiné v organizování Cyklů
Investičních večerů ve spolupráci s Investičním webem nebo aktivní účastí na konferencích
o konkurenceschopnosti.
Dílčí inovace a tvorba nových předmětů je podrobněji popsána v kapitolách věnovaných
jednotlivým katedrám. Na fakultní úrovni došlo v roce 2014 k dalšímu rozvoji systému praxí
a stáží pro studenty. V jejich rámci se studentské stáže uskutečnily například na Stálém
zastoupení České republiky při EU v Bruselu, na Stálé misi České republiky při OSN
a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě, New Yorku a Vídni, nově také na Delegaci
Evropské unie v Ženevě; dále na české podnikatelské misi CEBRE, v Českém centru v New
Yorku, Mnichově, Kyjevě, Bruselu, Varšavě, na Úřadu vlády České republiky, na Ministerstvu
zahraničních věcí, Ministerstvu obrany a na ambasádách. Odborné stáže 22F411, 22F412 nebo
22F413 absolvovalo v roce 2014 celkem 52 studentů.
V rámci předmětu 22F401 Odborná praxe se v roce 2014 konalo celkem 21 praxí.
Celosemestrální odborné stáže se zúčastnili studenti v následujících firmách a institucích: Reed
Organisation S.A.S., Lasvit Milán a Paříž, Škoda AUTO – Šanghaj, MND a.s., L'ORÉAL,
Anheuser-Busch InBev Czech, Ford Motor Company, Aerosol Service, a.s., DHL Information
Services, Lasvit Paříž, VW Konzern Německo a Švědsko, AMI Communications.

3.8. Nové studijní programy
Od zavedení nového bakalářského oboru vyučovaného v anglickém jazyce – International
Business – v roce 2013, fakulta žádný nový studijní obor nezavedla a zaměřuje se nyní na
konsolidaci nabídky svých oborů v závislosti na profilu fakulty a zájmu studentů.

3.9. Studijní neúspěšnost
3.9.1. Bakalářské a magisterské studijní programy
Studijní neúspěšnost byla na Fakultě mezinárodních vztahů ve srovnání s průměrem školy
relativně nízká a nadále koreluje s požadavky, které museli studenti splnit při přijetí ke studiu
na fakultu a daný obor studia. V roce 2014 je studijní neúspěšnost na bakalářském
i magisterském studiu v relativním vyjádření srovnatelná s rokem 2013.
Tab. 3.11: Studijní neúspěšnost v roce 2014, stav k 31. 10. 2014
Studijní program
Mezinárodní ekon. vztahy
Politologie

Bakalářské

Magisterské
284
30

Navazující magisterské
2
–

97
6

Celkem
383
36

3.9.2. Doktorské studijní programy
V roce 2014 bylo ukončeno studium 27 doktorandům, což je o 4 méně oproti loňskému roku.
Z uvedeného počtu ukončilo studium 13 doktorandů pro neplnění studijních povinností (ve
většině případů vypršela zákonná doba studia), 14 doktorandů ukončilo studium na vlastní
žádost (z osobních důvodů). Za hlavní příčinu studijní neúspěšnosti lze považovat nezvládnutí
intenzivní pracovní zátěže v běžném zaměstnání a požadavků doktorského studia.
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Tab. 3.12: Studijní neúspěšnost v doktorském studiu v roce 2014
Neplnění
povinností

Obor
Evropská studia
Mezinárodní obchod
Mezinárodní politické vztahy
Obchodní a mezinárodní hospodářské
právo
Politologie
Celkem

3.10.

3
3
3
2

Ukončení na vlastní Nenastoupili
Celkem
žádost
ke studiu
2
5
4
7
3
6
3
5

2
13

2
14

-

4
27

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. Fakulta v dané oblasti úzce spolupracuje se
Střediskem handicapovaných studentů, a to již při zajištění přijímacích zkoušek.

3.11.

Poskytovaná stipendia

Od ZS 2014/2015 zvýšila Fakulta mezinárodních vztahů řadu stipendií, a jejich výše se bude
více než dříve odvíjet od studijního průměru žadatelů. Fakulta tak chce dále motivovat své
studenty k dosahování mimořádných studijních výsledků. Celkový objem prostředků, které
plánuje fakulta v akademickém roce 2014/2015 vydat na stipendia pro své studenty, se blíží 7,2
milionům korun. Největší část této sumy, téměř 2,49 milionu korun je alokováno na
prospěchová stipendia, jejichž výše se pro ZS 2014/2015 zvyšuje. Prospěchové stipendium
bude v akademickém roce 2014/2015 pobírat celkem 70 nejlepších studentů Fakulty
mezinárodních vztahů, kteří dosáhli studijního průměru do 1,20 a splnili i ostatní požadavky
stipendijní vyhlášky.
K motivaci studentů k nadprůměrným studijním výsledkům slouží na FMV také stipendia
spojená se získáním vysokoškolského diplomu s vyznamenáním. Na tento účel vynakládá
fakulta ze stipendijního fondu zhruba 500 000 Kč ročně. Značnou část stipendijního fondu
vynakládá Fakulta mezinárodních vztahů k podpoře internacionalizace studia svých studentů.
Každý student fakulty vyjíždějící na zahraniční studium do zámoří nebo Ruska může od fakulty
získat finanční příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů takového studia, a to nově ve
výši 15 000 nebo 10 000 Kč v závislosti na studijních výsledcích. Vyšší stipendium je od ZS
2014/2015 vypláceno studentům se studijním průměrem do 1,50 za předchozí akademický rok,
ve kterém získali alespoň 40 kreditů. Stipendium je vypláceno na základě podkladů OZS nad
rámec finančního příspěvku VŠE. Měsíční stipendium ve výši 15 000 resp. 10 000 Kč může za
stejných podmínek až na dobu tří měsíců získat také student vyjíždějící do zahraničí v rámci
stáží a praxí akreditovaných fakultou. Celkově je na podporu internacionalizace
v akademickém roce 2014/2015 alokováno 2,3 milionu Kč.
Fakulta také podporuje studenty, kteří se aktivně zapojují do jejího chodu jako pomocné
vědecké síly na katedrách a odborných centrech fakulty. Měsíční stipendium je stanoveno na
2 000 Kč a na akademický rok 2014/2015 je na tuto položku alokováno 650 000 Kč. Dalších
50 000 Kč FMV nově vyčleňuje na podporu studentských spolků, zejména SKOK a JDI.
Studenty, kteří si zvyšují svou kvalifikaci nad rámec základních studijních povinností formou
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jazykových či jiných certifikátů podporuje fakulta mimořádným stipendiem na pokrytí části
nákladů na tyto certifikáty a zkoušky. O toto stipendium se zpravidla žádá prostřednictvím
katedry, která certifikát zaštiťuje (KAJ, KROJ či KOP KK). Na akademický rok 2014/2015 na
tuto položku fakulta vyčlenila 400 000 Kč. V neposlední řadě pak fakulta mimořádným
stipendiem odměňuje studenty, kteří se zaslouží o její dobré jméno mimořádnými studijními či
sportovními výsledky, reprezentují ji na nejrůznějších mezinárodních soutěžích a simulacích
jednání mezinárodních organizací či soudů. Takové stipendium je obvykle určeno jako
jednorázová odměna nebo slouží k pokrytí části nákladů spojených s takovou účastí studentů.
Na akademický rok 2014/2015 zde fakulta počítá s částkou 650 000 Kč.
Tab. 3.13: Prospěchová stipendia
2013/14
Studijní průměr
1,00

2014/15
Výše
Počet
měsíčního
stipendistů
stipendia (Kč)
4 000

Studijní průměr
23 1,00

Výše
Počet
měsíčního
stipendistů
stipendia (Kč)
5 000

9

do 1,10 včetně

3 000

27 do 1,10 včetně

4 000

21

do 1,20 včetně

2 500

58 do 1,20 včetně

3 000

40

Celkem

108 Celkem

70

Tab. 3.14: Mimořádná stipendia v roce 2014
2013/14
Typ mimořádného jednorázového
Výše stipendia (v Počet
stipendia
Kč)
stipendistů

2014/15
Výše stipendia Počet
(v Kč)
stipendistů

Studentské pomocné vědecké síly

2 000

29

2 000

31

Červené diplomy magisterské

7 500

23

7 500

10

Červené diplomy bakalářské

4 500

1

4 500

45

53

Celkem

86

Tab. 3.15: Doktorská stipendia vyplácená podle Stipendijního řádu VŠE
Ročník studia
1.
2.
3.

Výše měsíčního stipendia
6.000,- Kč
6.500,- Kč
7.000,- Kč
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4. Informační a komunikační technologie
Fakulta využila pro financování rozvoje informačních a komunikačních technologií tyto
zdroje:
 prostředky kateder z hlavní činnosti (38 tis. Kč),
 prostředky na podporu vědy (33 tis. Kč),
 prostředky z Interní grantové agentury (112 tis. Kč),
 prostředky z doplňkové činnosti kateder (232 tis. Kč).
Celkem tak hodnota nakoupených zařízení činila 415 tis. Kč.
Vzhledem k přípravě nákupu zařízení s operačním systémem Windows 8 fakulta nevyužila
prostředky přidělené školou na nákup investic a převedla je do roku 2015.
Mezi hlavní nákupy fakulty v roce 2014 patřily:
 multifunkční zařízení Aficio MP 2501SP,
 2 notebooky s dokovací stanicí – notebooky použitelné pro výuku a domácí práci učitelů,
 4 notebooky bez dokovací stanice,
 1 stolní PC s LCD 24“,
 16 tabletů,
 2 LCD 24“,
 3 tiskárny,
 1 skener.
VŠE od dubna 2014 na základě pilotního projektu FMV z let 2012 – 2014 postupně
přecházela na systém sjednocené komunikace Office 365. Učitelé z FMV v červnu a září 2014
vedli školení Office 365 (základní znalosti o Office 365, Lync, Outlook) pro zaměstnance všech
fakult VŠE. Celkem 30 školení po 4 vyučovacích hodinách se zúčastnilo 261 zaměstnanců
VŠE, tj. asi 25 % celkového počtu zaměstnanců. Z FMV se školení zúčastnilo 42 zaměstnanců.
Zaměstnanci i studenti mohou využívat kvalitní poštu Exchange (Outlook) se schránkou
o rozsahu 50 GB. Dále mohou využívat cloudové úložiště OneDrive pro firmy rozšířené od září
2014 na rozsah 1 TB pro každého uživatele. Na fakultě byly vybudovány intranety vybraných
kateder a dalších týmů. Týmový web se stal významným nástrojem přípravy mezinárodní
akreditace EPAS. Někteří učitelé používají komunikační aplikaci Skype pro firmy (dříve Lync),
která je závazná pro administrativní zaměstnance. Skype pro firmy byl využit v jednotlivých
případech k výuce na dálku (rizikové těhotenství vyučující), k zprostředkování účasti
nemocných členů katedry na poradě katedry, k diskusi učitelů při přípravě výuky, ke
konzultacím závěrečných prací studentů.
Obdobně jako v minulých letech byla zaznamenávána výuka vybraných předmětů
fakulty zařízením Mediasite (především předměty Manažerská informatika 1 – 4 a bloková
intenizívní výuka předmětů oboru Manažer obchodu). Dále byly zaznamenány vybrané
samostatné odborné přednášky a další hromadné akce, např. Den otevřených dveří. Od února
2014 umožňuje nová verze software i hardware vstup dvojí plochy (prezentace, plocha učitele),
videa a zvuku a přehrávání záznamů na mobilních zařízeních.
Obdobně jako v minulých letech využívaly katedry KAJ, KMO, KNJ, KOPKK, KPEP
a KSE e-testování v ISIS. Formou e-testování proběhly přijímací zkoušky na všechny obory
bakalářského studia (červen 2014) a všechny obory navazujícího magisterského studia
(červenec 2014).
Fakulta provozovala, obdobně jako v minulých letech, svůj web http://fmv.vse.cz,
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katedrální weby a účelové další weby. Interní materiály fakulty byly zpřístupněny učitelům
v rámci týmového webu (intranetu) s využitím Office 365. PR tým fakulty zajišťuje provoz
webu, fakultního facebooku a facebookových stránek Přidej se k nám. Studuj na FMV.
Fakulta provozovala, obdobně jako v minulých letech, informační plazmovou obrazovku
při vchodu na fakultu na 2. patře nové budovy. Je zde promítáno schéma rozložení kanceláří
a aktuální informace učitelů s využitím aplikace Adtraxion Manager.
Studentům byly nabízeny předměty Manažerská informatika, mj. s cílem připravit studenty
na získání certifikátu ECDL. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou
v Praze 10 V úžlabině 320 bylo umožněno studentům a zaměstnancům skládat za výhodných
finančních podmínek testy ECDL a získat osvědčení či certifikát ECDL. Certifikát ECDL
v roce 2014 získalo 23 studentů. Studenti mohli v uvedených předmětech získat většinu
vyučovaného software pro výukové účely zdarma v rámci programu Dream Spark. Každý
student i zaměstnanec má od roku 2014 možnost stažení a instalace kancelářského balíku Office
Pro Plus z Office 365 až na 5 zařízení.
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5. Věda a výzkum
5.1. Zaměření výzkumu a jeho organizační zabezpečení
Zaměření výzkumu a jeho organizační zabezpečení na Fakultě mezinárodních vztahů
vycházelo v roce 2014 z dlouhodobých strategických priorit fakulty v této oblasti. Na zasedání
Vědecké rady FMV dne 16. 4. 2014 byla schválena aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy
a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2012
– 2015 (dále jen „Plán“), která operacionalizuje dílčí cíle na rok 2014 v souladu se
strategickými prioritami fakulty v oblasti vědy a výzkumu vymezenými v Dlouhodobém
záměru Fakulty mezinárodních vztahů na období 2011 – 2015 (dále jen „Dlouhodobý záměr“)
a v Koncepci rozvoje vědecko-výzkumné činnosti na Fakultě mezinárodních vztahu pro léta
2011 – 2015 (dále jen „Koncepce“).
Aktualizace Plánu rozvíjí a konkretizuje nástroje stimulace vědy a výzkumu uvedené
v Dlouhodobém záměru s ohledem na dosažení konkrétních cílů v oblasti institucionálně
organizačního směrování fakulty definovaných v Koncepci, kterými jsou:
 zintenzivnění předkládání kvalitních a propracovaných návrhů projektů účelové
podpory včetně projektů mezinárodních;
 dosažení kvalitnějších výsledků výzkumu s důrazem na excelenci v tuzemském
i mezinárodním měřítku, a to včetně promítnutí výsledků do mezinárodních databází
a citačních indexů;
 vyhledávání a navazování partnerství se soukromým sektorem v rámci výzkumu (při
formulaci výzkumných projektů, jejich řešení a využití výsledků);
 posílení odborného a kvalifikačního růstu akademických pracovníků FMV;
 zapojení mladých akademických pracovníků a doktorandů do výzkumu;
 zvýšení povědomí odborné i širší laické veřejnosti o výzkumné aktivitě realizované na
FMV.
V souladu se schváleným Plánem a jeho aktualizací pokračoval ve své činnosti v roce 2014
Fakultní výzkumný tým, jenž vedle podpůrných a koordinačních činností plnil opět některé
kontrolní a řídící funkce, a to zejména ve vztahu programu podpory perspektivních
akademických pracovníků FMV na bázi individuálních plánů jejich rozvoje, jednak ve vztahu
k tematicky zaměřeným výzkumným týmům s cílem vytvoření podmínek pro systematickou
vědeckou práci vedoucí ke kvalitním publikačním výstupům, získání projektů účelové podpory
a potřebnému kvalifikačnímu růstu akademických pracovníků FMV.
Od počátku roku 2014 byla financována podpora celkem 7 perspektivních akademických
pracovníků Fakulty mezinárodních vztahů v rámci podpory perspektivních akademických
pracovníků FMV. Jedna pracovnice v září 2014 zahájila habilitační řízení, a tudíž od října 2014
již nebyla podporována. Jeden pracovník byl podporován po celý rok v poloviční výši. Plná
podpora spočívala v přiznání mimořádného osobního ohodnocení ve výši 8 000 Kč za účelem
vytvoření příznivých podmínek pro soustředěnou a cílenou vědeckou práci. Řešitelé
v pravidelných půlročních intervalech předkládali stručnou zprávu o plnění projektu
Fakultnímu výzkumnému týmu. Pokud Fakultní výzkumný tým shledal, že plnění cílů
neodpovídá výchozímu plánu, navrhl děkanovi FMV obhajoby projektu, anebo úplné zastavení
projektu pro neplnění stanovených cílů.
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Tematicky zaměřené výzkumné týmy zahájily svou činnost k 1. 1. 2014. Týmy působily
v souladu se schválenými projekty, které jasně definovaly jak publikační povinnosti
jednotlivých týmů, tak i jejich závazky v oblasti podávání propracovaných návrhů projektů
účelové podpory a kvalifikačního růstu. Celkově na tomto projektu participovalo 45
akademických a vědeckých pracovníků FMV v deseti níže uvedených týmech:
 Faktory konkurenceschopnosti destinace cestovního ruchu v prostředí globální
ekonomiky
 Ekonomické atributy hegemonie
 Lingvistická úskalí a specifika německého hospodářského jazyka
 Kvalita demokracie a institucionální kapacity státu v ČR v kontextu evropského
vládnutí
 Hodnocení politik životního prostředí
 Problémy aplikace evropského práva v ČR
 Czech Exports in the Context of the Changing Paradigm of International Trade Theory
 Ekonomická diplomacie malých států
 Udržitelné podnikání
 Regulace v obchodě
Z obsahového hlediska byly nadále rozvíjeny prioritní oblasti výzkumu definované
v Koncepci (str. 2 – 5), které umožňují dosáhnout potřebné výzkumné profilace fakulty při
současném využití širšího tematického záběru fakulty. Témata jsou přitom koncipována tak,
aby umožnovala v maximální možné míře využít značného interdisciplinárního potenciálu
fakulty:
 Globální ekonomické a institucionální prostředí a jeho proměny v důsledku finanční
a ekonomické krize;
 Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti;
 Institucionální a ekonomické souvislosti evropské integrace;
 Strategické a operativní řízení společností maloobchodu a cestovního ruchu v kontextu
udržitelného rozvoje a spotřeby a konceptu společenské odpovědnosti firem;
 Didaktika a sociolingvistika odborného jazyka.
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5.2. Významné vědecké projekty
V roce 2014 byly na FMV řešeny, jak ukazuje tabulka 5.1, celkem 4 projekty v rámci účelové
podpory ve výši 2 531 tis. Kč. Z dané tabulky vyplývá rozložení získaných prostředků mezi
jednotlivé projekty.
Tab. 5.1: Zapojení FMV do řešení projektů podporovaných z účelových a institucionálních
prostředků státního rozpočtu v r. 2014
Agentura

Registrační
číslo

Řešitel

Název grantu

Modely vyjednávání
Šauer
v politice životního
GA ČR
13-07036S
(IUP)
prostředí při asymetrii
informace
Možnosti a meze
Zemanová
GA ČR
13-30724S
českého zahraničně
(SMS JM)
politického aktivismu
Lokální politické elity
Müller
GA ČR
14-12579S
jako klíčoví aktéři
(KPOL)
demokratizace
Veřejnoprávní
Švarc
TAČR
TD020332
aspekty ochrany
(KPEP)
spotřebitelů
Celkem účelové prostředky (bez projektů IGS)

Celkem
v tis. Kč
565

261

733

972
2 531

Z tabulky 5.1 rovněž vyplývá, že grantová činnost FMV v rámci účelové podpory byla v roce
2014 spojena s řešiteli ze čtyř pracovišť a navázána celkově na tři projekty Grantové agentury
ČR a jeden projekt Technologické agentury ČR. Oproti roku 2013 bylo řešeno o jeden projekt
financovaný GA ČR více. Objem prostředků z účelové podpory meziročně vzrostl (2 531 tis.
Kč v r. 2014 oproti 1 279 tis. Kč v r. 2013). Nárůst prostředků oproti roku 2013 je tedy téměř
dvojnásobný (přesně o 97,9 %).
Stav řešených projektů na FMV je odrazem intenzity předkládání a kvality návrhů projektů
a jejich úspěšnosti v předchozím období. Pozornost byla věnována především předkládání
žádostí o granty GA ČR, TA ČR a projekty mezinárodní spolupráce.
Celkově bylo akademickými pracovníky FMV předloženo 8 žádostí do GA ČR a 1 žádost
do TA ČR a 1 žádost na MZV ČR; celkem tedy 10 návrhů. Četnost předkládání projektů se
oproti roku 2013 snížila, nastala i drobná změna ve struktuře žádostí (vyšší relativní podíl
žádostí do GA ČR i přes jejich absolutní pokles – 8 oproti 12). Oproti roku 2013, kdy se FMV
podařilo získat k řešení dva nové projekty, a to jeden na úrovni GA ČR a druhý TA ČR, v roce
2014 žádná z žádostí úspěšná nebyla.
V roce 2014 byly rovněž podány návrhy třinácti projektů mezinárodní spolupráce, z toho
dva do soutěží vyhlášených institucemi Evropské unie. Oproti roku 2013 se jedná o výrazný
nárůst (tehdy 8 celkově podaných návrhů), zejména s ohledem na projekty Visegrádského
fondu (8 oproti 5 v roce 2013). Získat se podařilo celkově 9 projektů, úspěšnost je tedy poměrně
vysoká. Přehled projektů je uveden v tabulce 5.2.
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Tab. 5.2: Podané žádosti FMV o udělení grantů v r. 2014

Agentura

Řešitel

GA ČR

Trávníčková
(SMS JM)

GA ČR

Moravec
(KPEP)

GA ČR

Kalousková
(KNJ)

GA ČR

Dvořáková
(KPOL)

GA ČR

Kovářová
(KROJ)

GA ČR

Filipová
(KOPKK)

GA ČR

Bolotov
(KMO)

GA ČR
TA ČR
MZV ČR

Halík
(KMO)
Šauer
(IUP)
Antal
(KSE)

Tuzemské granty celkem
Němcová
Visegrad Fund
(KSE)
Visegrad Fund

Šauer
(IUP)

Visegrad Fund

Němcová
(KSE)

Visegrad Fund

Antal
(KSE)

Visegrad Fund

Hnát
(KSE)

Visegrad Fund

Zadražilová
(KOPKK)

Název grantu
Osobní výsady a imunity: následné
dohody a následná praxe
Evropské úpadkové právo - dopad
na podnikatele ve vybraných
členských státech
Transfer a interference při
osvojování němčiny jako druhého
germánského jazyka
Prostor korupčních možností
v České republice
Nonverbal Communication in
Cross-Cultural Business and
Economic Studies
Plýtvání potravinami v České
republice
Význam hospodářského cyklu pro
zahraniční obchod nových
členských zemí Evropské unie
Ochrana dětí před marketingovou
manipulací
Nové možnosti šetrného ukládání
energetických odpadů
Zapojení České republiky do
globálních hodnotových řetězců:
Analýza pozice a potenciálu

Výsledek
výběrového
řízení
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
0/10

Think Visegrad Long Term
Analysis
Environmental Management and
Ecological Problems in Visegrad
Countries
Creating Greater Synergies Among
the EU Countries: A New
Perspective for Visegrad Countries
10 Years After the EU Accession
How to benefit from Global Value
Chains? Implications for the V4
Countries
Mutual Relations between the
Republic of Korea and V4
Countries in trade and investment
Comparative Analysis of the SMEs'
Performance in 3 Central EU
Countries
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Němečková
(KMO)
Abrhám
Visegrad Fund
(KCR)
Jarolímková
EU - Tempus
(KCR)
Dvořáková
Evropská komise
(KPOL)
Lisa
Norské fondy
(KPOL)
US Government Dvořáková
Funding
(KPOL)
China
CEE
De Castro
Countries
(KSE)
Cooperation
Zahraniční granty celkem
Visegrad Fund

The Role of SMEs in the Visegrad
Region
New Competencies for Accesible
Tourism in V4
TETVET

ne
ne
ano

EIGE Study: Women in Power and
Decision Making
International workshop on water
reseources policy and management

ano
ano

Anti-corruption database

ano

The Stakeholders in CEE

ano
9/13

5.3. Využití institucionální podpory
na dlouhodobý koncepční rozvoj vědy a výzkumu na FMV
V souladu s Plánem koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2012 – 2015 (dále jen „Plán“), schváleným na
zasedání Vědecké rady FMV dne 28. 3. 2012, a jeho aktualizací na rok 2014, schváleným na
zasedání Vědecké rady FMV dne 16. 4. 2014, byly v roce 2014 podpořeny aktivity k dosažení
konkrétních cílů v oblasti institucionálně organizačního směrování fakulty definovaných
Plánem, a to ve třech hlavních pilířích:
1. fakultní výzkumné týmy a podpůrné činnosti v oblasti vědy a výzkumu,
2. aktivity vytvářející předpoklady pro posílení vědy a výzkumu v budoucím období,
3. stimulační systém odměn za výsledky dosažené ve vědecké a výzkumné práci.
5.3.1. Fakultní výzkumné týmy a podpůrné činnosti v oblasti vědy a výzkumu
V prvním pilíři bylo v roce 2014 alokováno celkem 5 305 249 Kč, což činí cca 40,47 %
z celkové částky FMV na institucionální podporu výzkumné organizace (13 109 000 Kč).
Struktura výdajů alokovaných v prvním pilíři je zobrazena v tabulce 5.3.
Tab 5.3: Výdaje v prvním pilíři
PODPOŘENÁ AKTIVITA

ALOKOVANÁ
ČÁSTKA
3 877 107 Kč
218 123,3 Kč
697 894,6 Kč
512 124,4 Kč
5 305 249 Kč

1. Fakultní výzkumné týmy
2. Výzkumný tým KPOL
3. Administrativa a řízení
4. Samostatný vědecký pracovník
CELKEM 1

RELATIVNÍ
PODÍL
29,58 %
1,66 %
5,32 %
3,91%
40,47 %

Fakultní výzkumný tým v roce 2014 plnil řídící a kontrolní funkce. Tým sloužil jako
podpůrná řídící struktura pro vědeckou činnost celé fakulty. Skládá se ze 7 členů (zastoupeny
jsou všechny odborné katedry). V roce 2014 proběhlo celkem 5 zasedání týmu:
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3. 3. 2014 – Vyhodnocení plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 2013 a jeho aktualizace
na rok 2014;
28. 4. 2014 – Schválení koncepčního přístupu k individuálním projektům na FMV;
26. 5. 2014 – Způsob hodnocení individuálních výzkumných týmů, dlouhodobé směry
výzkumu na FMV;
23. 6. 2014 – Vyhodnocení individuálních plánů kvalifikačního rozvoje perspektivních
pracovníků a vyhodnocení činnosti tematicky zaměřených výzkumných týmů;
15. 12. 2014 - Hodnocení plnění individuálních plánů v rámci podpory kvalifikačního
růstu
perspektivních
akademických
pracovníků
a
vyhodnocení
individuálních/týmových projektů.

Tým dále schvaloval individuální (týmové) výzkumné projekty podávané akademickými
pracovníky a doktorandy FMV v rámci druhého pilíře Plánu a posuzoval publikace vložené do
databáze publikační činnosti VŠE jako odborné monografie.
Od ledna 2014 zahájilo na FMV činnost deset tematicky zaměřených fakultních
výzkumných minitýmů. Činnost těchto týmů v prvním roce byla následně vyhodnocena
v prosinci 2014 na zasedání Fakultního výzkumného týmu. Všechny výzkumné týmy plán
činnosti plnily, i když byla konstatována nestejnoměrná kvalita závazků v přihlášce, a tudíž
diskutována i otázka hodnocení a porovnatelnosti výsledků činnosti týmů.
V prvním čtvrtletí roku 2014 byl financován v rámci prvního pilíře výzkumný tým Katedry
politologie. Náklady na činnost týmu zahrnovaly financování polovičního úvazku celkem
4 pracovníků – prof. Dvořákové, doc. Šauera, doc. Dvořáka a doc. Müllera (včetně zákonných
odvodů).
Položka Administrativa a řízení zahrnuje náklady na koordinační a administrativní činnosti
na úseky vědy a doktorského studia. Konkrétně byly z těchto zdrojů financovány následující
výdaje: úvazek asistenta proděkana pro vědu a doktorské studium včetně odměn, veškeré
materiální náklady na úseku vědy a doktorského studia, všechny administrativní poplatky
související se zahraničními platbami a poplatky za recenzní řízení. Položka zahrnuje rovněž
odměny na úseku vědy a příslušné zákonné odvody.
Na pozici vědeckého pracovníka FMV pracoval s úvazkem 0,7 Dr. Jarolím Antal. Zajišťoval
řadu konferencí, workshopů a dalších akcí celouniverzitního a též celoevropského významu ve
spolupráci s MPO, WEF, Zastoupením Evropské komise, britským zastupitelským úřadem,
Konrad Adenauer Stiftung a dalšími partnery. Dále podal 4 mezinárodní projekty, je vedoucím
projektu Laboratoř EU a stal se šéfredaktorem časopisu Současná Evropa.
V rámci prvního pilíře byl dále financován v rozsahu půl úvazku ředitel Centra asijských
studií doc. Jan Sýkora. Ředitel CAS se aktivně zúčastnil dvou konferencí a připravil
k publikování dva články. Náklady na činnost Centra zahrnují zejména mzdu ředitele (včetně
zákonných odvodů).
V roce 2014 pracoval na pozici vědeckého pracovníka FMV s polovičním úvazkem MUDr.
Jan Vavrečka, Ph.D., který se zaměřil primárně na činnost v projektu TAČR, činnost
v tematicky zaměřeném minitýmu a na publikační činnost. Publikoval 3 články v zahraničních
odborných časopisech, 1 příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference, jehož sborník je
pravidelně zařazován do databáze Thomson Reuters, 2 články v českých odborných periodicích
a participoval na odborné monografii. MUDr. Vavrečka vzhledem ke svému pracovnímu
úvazku na poli vědy již není odměňován v rámci 3. pilíře za publikační činnost.
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5.3.2. Aktivity vytvářející předpoklad pro posílení vědy a výzkumu v budoucím období
Ve druhém pilíři nástrojů pro rozvoj vědy a výzkumu na FMV byly financovány takové
aktivity, u nichž lze důvodně předpokládat pozitivní vliv na aktuální a budoucí výsledky fakulty
ve vědě a výzkumu.
Celkově bylo ve druhém pilíři v roce 2014 alokováno 2 682 753 Kč, což činí cca 20,46 %
z celkové částky FMV na institucionální podporu výzkumné organizace. Struktura výdajů
alokovaných ve druhém pilíři je zobrazena v tabulce 5.4.
Tab. 5.4: Výdaje ve druhém pilíři
PODPOŘENÁ AKTIVITA
1. Konference FMV
2. Granty podané a získané
3. Informační zdroje
4. Činnost v orgánech institucí a redakčních
radách
5. Individuální a týmové projekty
6. Podpora perspektivních akademických
pracovníků
7. Recenzovaná periodika
8. Stimulace kvalifikačního růstu
9. Podpora doktorského studia
CELKEM 2

ALOKOVANÁ
ČÁSTKA
162 357,9 Kč
136 013 Kč
242 464,4,4 Kč

RELATIVNÍ
PODÍL
1,24 %
1,04 %
1,85 %

352 864,6 Kč

2,69 %

577 483,9 Kč

4,41 %

716 324,7 Kč

0,96 %

74 743,2 Kč
126 453,6 Kč
294 047,9 Kč
2 682 753 Kč

0,57 %
5,46 %
2,24 %
20,46 %

Konference vytvářejí diskusní platformu k potřebné konfrontaci dosažených výsledků ve
vědě s širokou akademickou obcí i odbornou veřejností. Jsou důležitým nástrojem k ověření či
případné korekci dosavadních výzkumných závěrů a impulsem pro další vědeckou činnost.
Konference pořádané FMV zvyšují prestiž fakulty, dynamizují přenos informací a vytvářejí
předpoklady pro rozvoj vztahů s různými partnery z akademické sféry i praxe.
Podpořené konference:
 ŠAUER, Petr. Environmental Economy, Policy and International Environmental
Relations. Praha, 06.11.2014 – 07.11.2014. Celosvětová konference (Účastníků: 46,
z toho zahraničních: 25).
 ŠAUER, Petr, LISA, Aleš. Czech-Norwegian Network for Capacity Building in
Integrated Water Resources Management. Praha, 22.10.2014 – 24.10.2014.
Celosvětová konference (Účastníků: 58, z toho zahraničních: 28). Projekt Norské fondy.
 KRÁL, Petr, TROJANOVÁ, Kamila, TAUŠER, Josef. Is the crisis over? Lessonslearned, challenges and future perspectives of international business. Praha, Bratislava,
30.04.2014. Evropská konference (Účastníků: 40, z toho zahraničních: 20).
 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, VYMĚTAL, Petr, MÜLLER, Karel B.. Otvírejme radnice.
Praha, 08.02.2014. Celostátní konference (Účastníků: 180, z toho zahraničních: 0).
Projekty účelové podpory jsou základním předpokladem pro dlouhodobý vědecký rozvoj
fakulty, a to zejména s ohledem na kvalifikační růst akademických pracovníků a
vědeckovýzkumné zakotvení doktorských studijních programů. Tuzemské a mezinárodní
vědecké granty jsou zdrojem externího financování, jež umožňuje řešení specifických
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výzkumných úkolů ve vazbě na hlavní směry výzkumné činnosti fakulty. V roce 2014 bylo
podáno celkem 8 návrhů projektů do soutěže GA ČR (žádný projekt nebyl přijat k financování),
1 návrh projektu účelové podpory podaný na MZV (nebyl přijat k financování), 8 návrhů
mezinárodních projektů v rámci soutěže Visegrádského fondu (4 projekty přijaty
k financování), 2 návrhy mezinárodního projektu financovaného evropskými institucemi (oba
přijaty k financování) a 3 návrhy mezinárodního projektu financované dalšími institucemi
(3 přijaty k financování). Náklady na podporu této aktivity zahrnují v souladu s Plánem a jeho
aktualizací odměny, stipendia a příslušné zákonné odvody.
Nezbytným předpokladem vědecké práce je přístup k odborné světové literatuře,
k vědeckým časopisům a dalším významným informačním databázím. Vysoká škola
ekonomická v tomto ohledu disponuje rozsáhlým knihovnickým fondem i přístupem do mnoha
kvalitních databází. Další rozšíření či prohloubení informačních zdrojů na úrovni kateder bylo
v roce 2014 fakultou podpořeno. Maximální částka na nákup informačních zdrojů a databází
byla na rok 2014 stanovena ve výši 30.000,- Kč na katedru s tím, že míra zapojení jednotlivých
kateder do vědecko-výzkumné činnosti fakulty byla přiměřeně respektována.
Působení akademických pracovníků fakulty v orgánech vědeckých a odborných institucí
a redakčních radách vědeckých časopisů má ve většině případů status čestné funkce a je spojeno
s dodatečnými explicitními a implicitními náklady. Uvedené činnosti přitom významně
připívají k vědecké prestiži fakulty, k přenosu informací v oblasti vědy z okolního světa dovnitř
fakulty, k získávání nových národních i mezinárodních kontaktů atp. V roce 2014 byly
v souladu s Plánem a jeho aktualizací vyplaceny odměny za členství v redakčních radách
časopisů s nenulovým impakt faktorem, zahraničních časopisů (ve světovém jazyce),
zahraniční časopisů (ve slovenském jazyce) a tuzemských časopisů z tzv. pozitivního seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR. Položka dále zahrnuje poplatky za členství
FMV, jednotlivých pracovišť fakulty, příp. jednotlivců v mezinárodních vědeckých
a odborných institucích.
Fakulta mezinárodních vztahů podporovala v roce 2014 realizaci individuálních či týmových
výzkumných úkolů. Celkem bylo podpořeno 31 projektů. Většinou šlo o účasti na
mezinárodních konferencích, letních školách, metodologicky zaměřených seminářích atp., jež
mají vést ke vzniku významného publikačního výstupu, anebo vytvoří předpoklady pro podání
propracovaného návrhu projektu účelové podpory. Podpořeny byly i projekty na dofinancování
celoškolního projektu podpory perspektivních akademických pracovníků, na vydání odborné
monografie, na realizaci rozsáhlého dotazníkového šetření atp. Všechny přijaté projekty byly
schváleny na některém ze zasedání Fakultního výzkumného týmu. Plnění ukončených projektů
pak bylo vyhodnoceno na zasedání Fakultního výzkumného týmu dne 15. 12. 2014.
V roce 2014 pokračoval na Fakultě mezinárodních vztahů projekt podpory mladých
perspektivních akademických pracovníků na bázi jejich individuálního plánu kvalifikačního
rozvoje. Od počátku roku 2014 byla financována podpora celkem 7 perspektivních
akademických pracovníků Fakulty mezinárodních vztahů. Jedna pracovnice v září 2014
zahájila habilitační řízen, a tudíž od října 2014 již nebyla podporována. Jeden pracovník byl
podporován po celý rok v poloviční výši. Plnění individuálních plánů rozvoje kontroluje
v pravidelných intervalech Fakultní výzkumný tým, který může rozhodnout o snížení podpory,
anebo dokonce i o úplném zastavení projektu v případě neplnění stanovených povinností.
Fakulta mezinárodních vztahů jako významné vědecké pracoviště v oblasti mezinárodních
vztahů podporuje vydávání vlastních recenzovaných časopisů, jež tematicky odpovídají
hlavním směrům vědecké činnosti fakulty. V roce 2014 byl podporován časopis Současná
Evropa, který se opětovně dostal na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik pro rok
2015. Financovány přitom byly náklady na činnost redaktora a editora časopisu.
Kvalifikační růst akademických pracovníků FMV je klíčovým předpokladem pro rozvoj
fakulty ve vědecké i pedagogické oblasti. Fakulta mezinárodních vtahů usiluje o vytvoření
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podmínek umožňující rychlý kvalifikační růst a uplatňuje stimulační program ke zvyšování
kvalifikace akademických pracovníků FMV ve formě jednorázových odměn. V roce 2014 byly
odměny za kvalifikační růst vyplaceny celkem 3 akademickým pracovníkům. Do této položky
byly pak zahrnuty i náklady na habilitační řízení k pokrytí odměn pro členy habilitačních komisí
a oponenty habilitačních prací (případně i formou dohody o provedení práce).
Doktorské studium tvoří vrchol vzdělávací pyramidy s důrazem na vědeckou činnost
doktorandů. Kvalitní a fungující doktorské studium je předpokladem dalšího rozvoje fakulty
jako výzkumné instituce. Doktorské studium významně přispívá k publikační činnosti fakulty
a je nezbytné pro další kvalifikační růst akademických pracovníků. S ohledem na význam
doktorského studia podpořila FMV v roce 2014 odměnou 294 047,9 Kč (pro externisty na bázi
dohody o provedení práce) školitele, jejichž doktorandi úspěšně obhájili doktorskou disertační
práci, autory posudků na disertační práce a interní i externí členy komisí pro obhajoby
doktorských disertačních prací. Položka zahrnuje rovněž odměny pro referentku pro doktorské
studium.
5.3.3. Stimulační systém odměn za výsledky dosažené ve vědecké a výzkumné práci
FMV odměňuje nejlepší výsledky dosažené ve vědecké a výzkumné práci, přičemž
konkrétní parametry systému se mění v závislosti na každoročním vyhodnocení efektivnosti
této formy podpory s ohledem na stanovené priority a dosažené cíle, jakož i v reakci na měnící
se metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a výši disponibilních zdrojů.
V roce 2014 bylo v tomto pilíři alokováno celkem 3 152 982 Kč (viz tabulka 5), což činí cca
24,05 % z celkové částky FMV na institucionální podporu výzkumné organizace. Publikace
byly odměněny v souladu se schématem a časovým harmonogramem dle schválené aktualizace
Plánu s tím, že dodatečné odměny za publikační činnost v roce 2013 byly vypláceny dle
motivačního systému, jenž byl platný v roce 2013.
Tab. 5.5: Výdaje ve třetím pilíři
ODMĚNY ZA VÝSLEDKY
V PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
3.1 Doplacení odměn za rok 2013
3.2 Odměny za rok 2014
CELKEM 3

ALOKOVANÁ
ČÁSTKA
804 874,7 Kč
2 348 107 Kč
3 152 982 Kč

RELATIVNÍ
PODÍL
6,14 %
17,91 %
24,05 %

5.3.4. Vyhodnocení plnění dílčích cílů
Základním institucionálně organizačním cílem pro rok 2014 bylo zahájit činnosti tematicky
zaměřených výzkumných týmů FMV od roku 2014 a pokračovat v programu podpory
perspektivních akademických pracovníků FMV na bázi individuálních plánů kvalifikačního
růstu.
Z hlediska konkrétních výsledků vědy a výzkumu byly dílčí cíle FMV na rok 2014 stanoveny
takto:
 podat alespoň 15 návrhů projektů účelové podpory, z nichž alespoň 5 bude projektů
mezinárodních,
 získat minimálně 3 projekty účelové podpory,
 zvýšit počet publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem, v časopisech
v databázi SCOPUS a v časopisech v databázi ERIH alespoň o 10 % vzhledem k roku
2013,
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publikovat alespoň 10 odborných monografií, 40 článků v časopisech z pozitivního
seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, alespoň
5 příspěvků ve sbornících CPCI/SCOPUS a 50 článků v ostatních recenzovaných
časopisech, přičemž alespoň 25 článků bude publikováno v zahraničních recenzovaných
časopisech,
uspořádat alespoň 5 velkých mezinárodních konferencí,
zahájit alespoň 2 habilitační řízení a alespoň 1 řízení ke jmenování profesorem.

Z hlediska plnění stanovených cílů lze uvést následující:
 nadále pokračoval program podpory perspektivních akademických pracovníků FMV,
 od ledna 2014 zahájilo činnost 10 tematicky zaměřených výzkumných týmů FMV, ve
kterých v daném roce pracovalo 45 výzkumných pracovníků,
 bylo podáno 22 návrhů projektů účelové podpory, z nichž v 13 případech šlo o projekty
mezinárodní,
 k financování nebyl přijat žádný tuzemský projekt účelové podpory a přijato bylo
8 mezinárodních projektů účelové podpory (viz výše),
 bylo publikováno 18 článků v časopisech s impakt faktorem, 13 článků v časopisech
z databáze SCOPUS a 2 články v časopisech z databáze ERIH, což oproti roku 2013
představuje celkový nárůst o cca 50 %,
 celkově je v databázi publikační činnosti VŠE k 4. 3. 2015 evidováno u FMV
12 odborných monografií, 27 kapitol v odborných monografiích, 18 článků v časopisech
s impakt faktorem, 13 článků v časopisech z databáze SCOPUS, 2 články v časopisech
z databáze ERIH, 67 recenzovaných článků z tzv. pozitivního Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných časopisů ČR, 6 příspěvků z konference CPCI a 55 ostatních
recenzovaných článků,
 z celkového počtu 155 recenzovaných článků jich bylo celkem 29 publikováno
v zahraničí,
 fakulta uspořádala nebo spolupořádala v roce 2014 celkem 9 velkých mezinárodních
konferencí,
 v roce 2014 byla zahájena 3 habilitační řízení a 1 řízení pokračovalo, z toho 2 řízení
byla úspěšně ukončena, a zahájeno bylo 1 řízení ke jmenování profesorem.
Dílčí cíle pro rok 2014 lze považovat v oblasti publikační činnosti za úspěšně splněné. Oproti
plánu zvýšit počet nejkvalitnějších článků o 10 % došlo ke zvýšení o 50 %. Vysoce překročen
byl počet publikací v časopisech na tzv. Seznamu, splněn byl počet monografií, zahraničních
článků a počet příspěvků ve sbornících CPCI. Stejně tak plán byl splněn v počtu pořádaných
mezinárodních konferencí a zahájených habilitačních a jmenovacích řízení.
V oblasti získávání projektů účelové podpory byla situace komplikovanější, avšak relativně
úspěšná a rovněž zde se podařilo splnit a překročit dílčí cíle pro loňský rok. Relativně vysoká
úspěšnost byla u podaných projektů mezinárodních, avšak nepodařilo se získat žádný projekt
tuzemský. V roce 2014 na FMV dále pokračovaly 3 projekty GAČR, 1 projekt TAČR
a 3 zahraniční projekty.
Pokud jde o srovnání rámcového rozpočtu pro rok 2014 s jeho skutečným čerpáním, pak lze
konstatovat, že předpokládané relativní alokace v jednotlivých pilířích Plánu se podařilo
v principu dodržet (viz tabulka 5.6). Vyšší alokace v pilíři 3 je dána nárůstem publikační
činnosti, což je vítané.
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Tab. 5.6: Rámcový rozpočet na rok 2014 a jeho skutečné čerpání
Položka

Plánovaná
alokace v roce
2014

Skutečná alokace
v roce 2014

Fakultní výzkumné týmy a podpůrné
činnosti v oblasti vědy a výzkumu

50 %

40,5 %

Aktivity vytvářející předpoklad pro
posílení vědy a výzkumu v budoucím
období

20 %

20,5 %

Odměny za výsledky dosažené ve
vědecké a výzkumné práci

15 %

24 %

Režie VŠE

15 %

15 %

100 %

100 %

Celkem

5.4. Využití účelové podpory v rámci specifického výzkumu
Prostředky určené na podporu specifického výzkumu byly v roce 2014 využity v souladu
s podobou podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Návrhy nových projektů
a žádosti o pokračování víceletých projektů mohly být předkládány do soutěže do 19. prosince
2013. Řešení nových a pokračování již běžících projektů bylo zahájeno 1. března 2014.
Grantová rada Fakulty mezinárodních vztahů (GRF) se v roce 2014 sešla na dvou
zasedáních, a to dne 9. ledna 2014, kdy projednala pokračování víceletých projektů a schválení
oponentů a zpravodajů k nově podaným žádostem, a posléze dne 7. února 2014, kdy rozhodla
o konečném výběru pokračujících projektů, výběru nových projektů i závěrečném hodnocení
projektů ukončených.
GRF rozhodla o pokračování řešení celkově čtyř projektů, přičemž ve všech případech bylo
pokračování schváleno bez výhrad.
Dále vybírala GRF projekty IGS, řádně podané v prosincovém termínu. Ty byly posuzovány
v pořadí od nejlépe hodnocených oponenty k nejhůře hodnoceným. Předsedou GRF byl
konstatován fakt, že jednotliví oponenti ne vždy zcela dbali Kritérií hodnocení návrhů
studentských vědeckých projektů Interní grantové agentury VŠE, případně Kritérií hodnocení
návrhů projektů Interní grantové agentury VŠE na podporu organizace studentské vědecké
konference, na jejichž základě jsou jednotlivým projektům přidělovány body. V jejich
hodnocení se vyskytovaly v některých případech i zásadní rozdíly.
Stejně jako u hodnocení ukončených projektů IGS je i zde kladen důraz na stanovení
relevantních a dosažitelných cílů, specifikování metodologie, publikačních výstupů
(kvantitativně i kvalitativně – specifikace počtu publikací a jejich typů, nejlépe s uvedením
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periodika, kam bude potenciální výstup podán k recenznímu řízení – a s časovým vymezením),
odůvodnění požadovaných finančních prostředků (detailní rozpis rozpočtu) a personální
zabezpečení.
Závěr:
 Projekt na podporu organizace studentské konference byl přijat bez výhrad.
 Z třinácti podaných vědeckých projektů byly přijaty bez výhrad čtyři z nich, další čtyři
s úpravou rozpočtu a pět projektů nebylo přijato.
Tab. 5.7: Projekty podpořené v rámci IGS v roce 2014
Číslo

Název

Rozpočet
v tis. Kč

Nové projekty
113/2014
26/2014
21/2014
103/2014
112/2014
52/2014
7/2014
102/2014
130/2014

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
Navrhovatel: Ing. Alžběta Kuchařová – SMS JM
Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí
Navrhovatel: doc. Ing. Petr Šauer, CSc. - KPOL
Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v
České republice
Navrhovatel: doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc. - KPOL
Inovace a internacionalizace českých podnikatelských subjektů
Navrhovatel: Ing. Stanislav Richter - KMO
Možnosti a způsoby optimalizace hospodářského výsledku v oblasti
ubytovacích služeb pomocí revenue managementu
Navrhovatel: Ing. Jiřina Jenčková - KCR
Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve
francouzštině
Navrhovatel: PhDr. Janka Priesolová, CSc. - KROJ
Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize
Navrhovatel: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. - KSE
Role byrokracie v procesu tranzice a konsolidace demokracie
Navrhovatel: Ing. František Kučera - KPOL
Nové trendy soukromého a veřejného práva ČR a EU ve vztahu
k podnikání
Navrhovatel: Ing. Tomáš Votava, M.A. - KPEP

208,49
176,76
133,80
170,08
111,99

211,68
651,76
166,53
738,09

Pokračující projekty
8/2012
15/2013
5/2013
16/2013

Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických
stran na konkurenční vize Evropské unie
Navrhovatel: Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. - KPOL
Vliv ekonomického rozvoje Číny na vybrané rozvojové a rozvinuté
regiony
Navrhovatel: doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. - KSE
Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů
energie
Navrhovatel: doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. - KPOL
INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ KULTUŘE
NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní studie románských
kultur v domácím a českém prostředí
Navrhovatel: PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D. - KROJ

Celkem

349,46

665,86

205,08

443,25

4 232,83

Částka požadovaná na financování všech navržených projektů pro rok 2014 (včetně projektů
pokračujících) byla vyšší, než prostředky alokované s tímto účelem na Fakultu mezinárodních
vztahů. Z tohoto důvodu rozhodla GRF o přidělení finančních prostředků na pokračující
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projekty ve výši 1 663,65 tis. Kč. Nově podané projekty byly podpořeny částkou 2 569 tis. Kč.
V součtu došlo k rozdělení částky, která byla Fakultě mezinárodních vztahů přidělena, tedy
4 232,83 tis. Kč.
Hodnocení projektů ukončených ke konci 2013 bylo provedeno na základě dokumentu
Náměty pro hodnocení závěrečných zpráv studentských vědeckých projektů IGA, vydaným
Oddělením pro vědu a výzkum. Důraz je zde kladen na čtyři rozdílné aspekty projektu, a to
stupeň splnění cíle práce, publikační činnost, využitelnost výsledků práce a hospodaření
s přidělenými prostředky. Na základě stupně splnění uvedených aspektů je možné projekty
hodnotit následujícím způsobem: splněno bez výhrad, splněno s věcnou výhradou (výhrada ke
splnění cílů projektů, výhrada k publikačním výstupům, výhrady k využití materiálu pořízeného
z grantových prostředků), splněno s výhradou k hospodaření (výhrady k dodržení skladby
rozpočtu, výhrady ke zdůvodnění eventuálních přesunů rozpočtových prostředků), nesplněno.
Předseda GRF seznámil členy s návrhem na usnesení ohledně jednotlivých projektů,
založeném na splnění výše uvedených zásad. Po diskusi a připomínkách bylo GRF odhlasováno
a přijato níže uvedené hodnocení projektů.
Závěr:
1) Z devíti vědeckých projektů byly všechny hodnoceny jako splněny bez výhrad.
2) Projekt na podporu organizace studentské konference byl splněn bez výhrad.
Tab. 5.8: Projekty IGS ukončené k 31. prosinci 2013 a hodnocené v roce 2014
Číslo
projektu

Název projektu

Rozhodnutí

12/2012

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
Ing. Eva Švihovská – SMS JM
Transformace vztahu evropské a národní dimenze kolektivních
identit v důsledku ekonomické, sociální a politické destabilizace
Evropské unie
Navrhovatel: Ing. Daniel Kný - KPOL
Dělnická strana sociální spravedlnosti - analýza antisystémové
strany
Navrhovatel: Mgr. Miloš Dlouhý - KPOL
Současné trendy v E-Tourismu a jejich dopad na spotřební
chování
Navrhovatel: Ing. Martin Vaško - KCR
Dopady politiky liberalizace trhu s environmentálním zbožím na
zahraniční obchod zemí
Navrhovatel: doc. Ing. Petr Šauer, CSc. - KPOL
Systémové změny ekonomiky a hospodářských politik EU v
důsledku dluhové krize
Navrhovatel: doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. – KSE, KCR
Podnikatelské prostředí v České republice a jeho vliv na
konkurenceschopnost ČR
Navrhovatel: Ing. Radek Čajka - KMO
Reflexe nového práva EU v marketingové praxi výrobců doplňků
stravy v ČR
MUDr. Jan Vavrečka - KPEP
Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?
Navrhovatel: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. – SMS JM

15/2012

Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí v ČR a EU
Navrhovatel: Ing. David Leiss - KPEP

11/2013
6/2013

12/2013
2/2012
5/2012
6/2012
9/2012
11/2012
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Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
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V souladu s harmonogramem IGS museli řešitelé čtyř víceletých projektů předložit do
10. prosince 2014 žádosti o pokračování, včetně průběžných zpráv o dosažených výsledcích
a splněných, příp. nesplněných cílech. Všichni požádali o pokračování výzkumu v roce 2014
o celkové sumě finanční podpory 3 222,08 tis Kč. Tyto žádosti byly projednány na zasedání
GRF dne 30. ledna 2015. U sedmi projektů bylo navrženo pokračování řešení bez výhrad, z toho
u čtyř s úpravou rozpočtu. Celkový objem finančních prostředků alokovaný na pokračující
projekty na rok 2015 je tedy 2 295,92 tis Kč.
V souladu s harmonogramem IGS zpracovali řešitelé 1 projektu za účelem organizace
konference a 4 vědeckých projektů závěrečné zprávy a předložili k posouzení vzniklé výstupy.
GRF tyto výsledky zhodnotila na svém zasedání dne 30. ledna 2015. U čtyř projektů rada
konstatovala splnění bez výhrad, u jednoho poté splnění s věcnou výhradou k publikačním
výstupům. Přehled závěrečných hodnocení jednotlivých projektů je uveden v následující
tabulce.
Tab. 5.9: Výsledky řešení za rok 2014 u projektů podpořených v rámci IGS
Číslo
Název projektu
Rozhodnutí
projektu
Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých
Splněno bez
badatelů
113/2014
výhrad.
Navrhovatel: Ing. Alžběta Kuchařová - SMS JM
Splněno
s věcnou
Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických
stran na konkurenční vize Evropské unie
8/2012
výhradou
Navrhovatel: Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. - KPOL
k publikačním
výstupům
Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů
Splněno bez
energie
5/2013
výhrad.
Navrhovatel: doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. - KPOL
16/2013

103/2014

INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ KULTUŘE
NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní studie románských
kultur v domácím a českém prostředí
Navrhovatel: PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D. KROJ
Inovace a internacionalizace českých podnikatelských subjektů
Navrhovatel: Ing. Stanislav Richter - KMO

15/2013

Vliv ekonomického rozvoje Číny na vybrané rozvojové a
rozvinuté regiony
Navrhovatel: doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. - KSE

7/2014

Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize
Navrhovatel: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc. - KSE

21/2014

Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností
v České republice
Navrhovatel: doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc. - KPOL

26/2014
52/2014

Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí
Navrhovatel: doc. Ing. Petr Šauer, CSc. - KPOL
Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
ve francouzštině
Navrhovatel: PhDr. Janka Priesolová, CSc. - KROJ
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Splněno bez
výhrad.
Splněno bez
výhrad.
Pokračování
projektu se
změnou
rozpočtu.
Pokračování
projektu se
změnou
rozpočtu.
Pokračování
projektu se
změnou
rozpočtu.
Pokračování
projektu.
Pokračování
projektu.
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112/2014

130/2014
102/2014

Možnosti a způsoby optimalizace hospodářského výsledku
v oblasti ubytovacích služeb pomocí revenue managementu
Navrhovatel: Ing. Jiřina Jenčková - KCR
Nové trendy soukromého a veřejného práva ČR a EU ve vztahu
k podnikání
Navrhovatel: Ing. Tomáš Votava, M.A. - KPEP
Role byrokracie v procesu tranzice a konsolidace demokracie
Navrhovatel: Ing. František Kučera - KPOL

Pokračování
projektu se
změnou
rozpočtu.
Pokračování
projektu.
Zastavení
projektu.

5.5. Publikační činnost
Publikační činnost je nezbytným předpokladem pro rozvoj fakulty jako výzkumné
organizace. Je základem kvalifikačního růstu akademických pracovníků, nutnou podmínkou
pro akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, důležitým
faktorem úspěchu v žádostech o projekty účelové podpory, kritériem pro rozdělení zdrojů na
rozvoj výzkumných organizací, specifický výzkum i části normativního rozpočtu vysokých
škol a také předpokladem mezinárodní známosti i prestiže. Vedení fakulty se snaží dlouhodobě
a cíleně podporovat publikační činnost, a to jak formou přímé i nepřímé stimulace, tak
i metodické a informační podpory.
Vedení Fakulty mezinárodních vztahů podporuje takové publikační výstupy, které jsou
dlouhodobě klíčové z hlediska naplňování strategických priorit fakulty. Důraz je proto kladen
zejména na takové typy publikačních výstupů, které podmiňují kvalifikační růst akademických
pracovníků a zvyšují národní i mezinárodní prestiž fakulty jako výzkumné i vzdělávací
instituce.
Za nejcennější publikační výstupy lze v tomto ohledu považovat zejména články
v časopisech s impakt faktorem, příspěvky v časopisech evidovaných ve světově uznávaných
databázích (SCOPUS, ERIH), knižní monografie a příspěvky v tuzemských i zahraničních
recenzovaných časopisech s tím, že i nadále je vhodné evidovat samostatně i kategorii
domácích recenzovaných časopisů z tzv. pozitivního seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Vývoj počtu publikací Fakulty mezinárodních
vztahů v takto vymezených kategoriích za posledních 6 let ilustruje následující tabulka.
Tab. 5.10: Vývoj nejvýznamnějších publikačních výstupů FMV v letech 2009 - 2014
2009
2010
2011
2012
2013
Impakt, SCOPUS, ERIH
7
4
11
14
21
Monografie
16
18
15
13
12
Kapitola v monografii
54
30
19
17
17
Recenzované – seznam
45
35
68
62
34
Recenzované – ostatní
61
52
34
49
113
Pramen: Databáze publikační činnosti VŠE a vlastní úpravy dle dodávek do RIV

2014
33
11
31
72
53

Z výše uvedené tabulky plyne, že oproti roku 2013 došlo k výraznému nárůstu publikačního
výstupu fakulty. Pozitivně lze hodnotit zejména 50 % nárůst nejkvalitnějších publikačních
výstupů v podobě impaktovaných článků a článků v časopisech z databáze SCOPUS či ERIH.
U odborných monografií lze pozorovat zhruba obdobný počet, u kapitol v odborných
monografiích pak téměř 100 % nárůst evidovaných výstupů.
Počet článků v časopisech evidovaných na seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik ČR je výrazně vyšší ve srovnání s minulým rokem. Tento fakt byl způsobem
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aktualizací zmíněného seznamu. Na seznam byla opětovně zařazena řada periodik, ve kterých
FMV publikuje.
Počet ostatních recenzovaných článků se i s ohledem na výše zmíněnou skutečnost naopak
výrazně snížil, a to na méně než polovinu.
Graf 5.1: Impakty, databáze SCOPUS a ERIH - 2014
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Graf 5.2: Knižní monografie - 2014
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Graf 5.3: Recenzované články (pozitivní seznam ČR) - 2014
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Graf 5.4: Recenzované články ostatní - 2014
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Z hlediska hodnocení kateder lze konstatovat, že nejlepších výsledků dosáhly katedry
mezinárodního obchodu, světové ekonomiky, dále pak katedry politologie a podnikového
a evropského práva.
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5.6. Výsledky uplatněných motivačních nástrojů
ve prospěch posílení publikační činnosti
Vedení fakulty motivovalo učitele a doktorandy ke kvalitním publikacím těmito
formami: děkan FMV vyhlásil díky obdrženému daru od Komerční banky 9. ročník Soutěže
o nejlepší doktorskou práci, která zohledňuje publikační aktivitu doktorandů po dobu studia.
5.6.1. Devátý ročník Soutěže Komerční banky o nejlepší doktorskou disertační práci
V rámci soutěže byly na ocenění navrženy celkem 4 práce. Tři oceněné doktorské disertace
vybrala komise nezávislých externích odborníků, která pracovala ve složení: Ing. Jan
Vejmělek, Ph.D., CFA (hlavní ekonom Komerční banky, a.s.), Ing. Lukáš Mašek (Team leader
HR Marketing and Recruitment Middle Office Komerční banky, a.s.), prof. Ing. Evžen
Kočenda, Ph.D. (CERGE-EI a Akademie věd ČR), PhDr. Marcela Palíšková (vedoucí
redaktorka oddělení ekonomické literatury Nakladatelství C. H. Beck) a prof. Ing. Peter Baláž,
Ph.D. (vedoucí Katedry medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity
v Bratislave). Kritériem hodnocení bylo nejen splnění příslušných požadavků kladených na
doktorskou práci, ale i četnost a kvalita publikací, jež byly zveřejněny doktorandem během
studia. Soutěž byla financována ze sponzorského daru Komerční banky, a.s. ve výši 50 000 Kč
(1. místo 25 000 Kč, 2. místo 15 000 Kč, 3. místo 10 000 Kč).
Oceněné práce:
1. De Castro, Tereza. Mezinárodní obchod zbožím jako prostředek prosazení vlivu
BRICS ve světové ekonomice.
Školitelka: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
2. Antal, Jarolím. Transatlantické hospodárské vzťahy v meniacom sa prostredí svetovej
ekonomiky.
Školitelka: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
3. Vlčková, Jana. Globální změny v rozmístění technologií a inovací se zaměřením na
EU.
Školitel: doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.
5.6.2. Celoškolská soutěž „Cena VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace a článek“
Cena rektora VŠE za prestižní publikaci v kategorii knižní publikace:
BOLOTOV, Ilya, ČAJKA, Radek, GAJDUŠKOVÁ, Kateřina. Economic Development of
the EU New Member States. The impact of the crisis and the role of the single European
Currency. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 263 s. ISBN 978-80-245-19944. – 2. místo.
5.6.3. Soutěž Excelentní studentské odborné práce
Fakulta se poměrně intenzivně zapojila do soutěže ESOP 2014, jejímž cílem je podpora
tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací. Počet
navrhovaných prací do soutěže jednotlivými katedrami (viz tabulka 11), jakož i kvalita prací
se liší.
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Tab. 5.11: Počet prací navržených katedrami do soutěže ESOP 2014/oceněných v soutěži
Pracoviště

Diplomové práce

Bakalářské práce

Seminární práce

4 (0)
5 (1)

1 (0)
2 (1)

1

2 (1)
6 (2)
2 (0)

4 (0)

1

7 (2)
2 (0)

2 (1)
3 (1)

1

28 (6)

12 (3)

3

KAJ
KCR
KMO
KNJ
KPEP
KOPKK
KPOL
IUP
KROJ
KRUJ
KSE
SMS JM
CAS
Celkem
Oceněné diplomové práce1:









Jan Bejkovský: Čínský automobilový sektor: na cestě ke světové dominanci? (vedoucí
práce: Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.),
Daniela Vágnerová: Organizační identita (vedoucí práce: Ing. Alena Filipová, Ph.D.),
Eva Kolarczyková: Kolektivní dominance v soutěžním právu a její zneužití (vedoucí
práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.),
Julian Martini: Assessment of Market Potential of 3D Body Scanners within the Target
Group of 3D Print Stores (vedoucí práce: Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D.),
Iveta Sochorová: Dobrovolnictví jako specifická forma rozvojové spolupráce, dopady
působení neziskové organizace FIDESCO na město Lubumbashi v DR Kongo (vedoucí
práce: doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.),
Barbara Skuherská: Podnikatelský plán (vedoucí práce: Ing. Alena Filipová, Ph.D.),
Iuliia Kychun: Dollarized reality: Case of Zimbabwe (vedoucí práce: doc. Ing. Josef
Taušer, Ph.D.).

Oceněné bakalářské práce2:
 Taisia Nistorenco: Energetická politika a její liberalizace v EU a USA – komparace
(vedoucí práce: Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D.),
 Adéla Matoušková: Překážky vstupu přímých zahraničních investorů na japonský trh
(vedoucí práce: Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.),
 Kristýna Stejskalová: Zhodnocení činnosti amerických provinčních rekonstrukčních
týmů v Afghánistánu (vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.).

1
2

Pořadová čísla v tomto případě neodrážejí umístění prací.
Pořadová čísla v tomto případě neodrážejí umístění prací.
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Oceněné seminární práce3:
 Michaela Kučerová, Štěpánka Dušková, Jana Mejtová, Daria Aksenova: Podmínky
demokracie: Splňuje moderní Ukrajina podmínky pro nastolení a udržení
demokratického režimu? (vedoucí práce: Mgr. Ing. Jan Němec, Ph.D.),
 Martin Kaše, Zuzana Blažeková, Jakub Roštínský, Michaela Musilová, Tomáš Hudec:
Příležitosti pro firmu 3M na trhu DIY (vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová),
 Věra Všetičková: Možnosti a meze čínského trhu pro dovoz mléka (vedoucí práce: Ing.
Zuzana Stuchlíková, Ph.D.).
5.6.4. Práce v edičních a redakčních radách odborných časopisů
V edičních a redakčních radách odborných časopisů pracovali tito pracovníci FMV:
- Acta Informatica Pragensia, VŠE v Praze (členka redakční rady - Němcová)
- AOP, recenzovaný časopis (Taušer - předseda výkonné rady, Vošta, Štěrbová, Šauer,
Žamberský)
- Bulletin advokacie, recenzovaný časopis (Dědič)
- CEBR, recenzovaný časopis (Machková, Taušer)
- Central European Journal of International and Security Studies, časopis v databázi
SCOPUS (Müller)
- CIGEST: International Business and Economics Review, zahraniční recenzovaný
časopis (Štěrbová)
- Cizí jazyky, recenzovaný časopis (Hlavičková – šéfredaktorka, Lagazzi - vědecká rada)
- Cross-Border Journal Of Social and Economic Studies (EUMotion), recenzovaný
časopis (Drozen, Gullová)
- Cross-cultural Management Journal, zahraniční recenzovaný časopis (Štěrbová)
- Current Issues of Tourism Research, recenzovaný časopis (Abrhám – člen redakční
rady)
- Czech Yearbook of Public and Private International Law, recenzovaný časopis
(Trávníčková)
- Daně a finance, recenzovaný časopis (Marková)
- Delhi Business Review, recenzovaný časopis (Šauer)
- Economic Alternatives, recenzovaný časopis (Šauer)
- E-Leader International Journal, zahraniční recenzovaný časopis (Štěrbová –
předsedkyně redakční rady)
- Entrepreneurial Business and Economics Review, zahraniční recenzovaný časopis
(Taušer)
- Envigogika, recenzovaný časopis (Šauer)
- European Offroads of Social Science, recenzovaný časopis (Boháček, Švarc)
- Holistic marketing management, recenzovaný časopis (Zadražilová)
- Journal for International Business and Entrepreneurship Development, recenzovaný
časopis (Šauer)
- Journal of International Relations and Development, recenzovaný impaktovaný časopis,
vydává Palgrave (Lehmannová)

3

Pořadová čísla v tomto případě neodrážejí umístění prací.
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-

-

Management and Gouvernance, zahraniční recenzovaný časopis (Štěrbová)
Medzinárodné vzťahy, recenzovaný časopis, vydává Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave (Lehmannová)
Mechanism of Economic Regulation, recenzovaný časopis (Šauer)
Mezinárodní vědecký a redakční kruh časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu
(Indrová)
Mezinárodní vztahy, časopis evidovaný v databázi SCOPUS, vydává Ústav
mezinárodních vztahů (Lehmannová, Zemanová)
Nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů (Druláková, Kratochvíl)
Národohospodářský obzor (člen redakční rady - Šaroch)
Network Intelligence Studies, zahraniční recenzovaný časopis (Štěrbová)
Obchodněprávní revue, recenzovaný časopis (Dědič)
Obchodní právo, recenzovaný časopis (Dědič)
Perspectives, časopis evidovaný v databázi SCOPUS (Kratochvíl)
Politická ekonomie (členka redakční rady - Jiránková)
Politické vědy – Slovensko (člen redakční rady – Vošta)
Politologická revue, recenzovaný časopis (Němec – šéfredaktor, Dvořáková)
Prague Economic Papers, impaktovaný časopis (Machková – předseda ediční rady,
Taušer, Šaroch)
Právní rádce, recenzovaný časopis (Dědič)
Proffesional Publishing, vědecká rada nakladatelství (Veselý)
Review of International Affairs, zahraniční recenzovaný časopis (Kratochvíl)
Revista Iberoamericana Pragensia, recenzovaný časopis (Hlavičková)
Revue společenských a humanitních vied – Slovensko (člen redakční rady - Vošta)
Scientia et Societas (členka redakční rady - Jiránková)
Slovanský přehled, recenzovaný časopis, vydává Historický ústav AV ČR (Maslowski,
Voráček)
Současná Evropa, recenzovaný časopis (Antal – šéfredaktor, Bič – zástupce
šéfredaktora, Hnát, Žamberský, Stuchlíková, Jiránková, Machková, Taušer, Vymětal,
Zadražilová – členové redakční rady)
Strategic Behavior and the Environment, recenzovaný časopis (Šauer)
Studia politica slovaca, recenzovaný časopis (SAV), (Veselý)
Studia Romanistica, recenzovaný časopis (Hlavičková)
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR: členství v legislativní komisi – příprava
stanovisek k návrhům zákonů a dalších legislativních dokumentů, KOPKK, KPEP
Vydavatelství MAC – vědecká rada vydavatelství (Abrhám)
World Political Science Review (Dvořáková – editorka)
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5.7. Významná spolupráce ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR
Výzkumná spolupráce kateder a výzkumného pracoviště FMV se subjekty v ČR se zaměřuje
zejména na orgány státní správy, především MPO ČR, MZV ČR, MMR ČR (řešení
výzkumných projektů a zpracování expertiz), české úřady a svazy – ČSÚ, CzechTrade, ÚMV,
Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (výzkumné studie,
konzultační činnost, příprava konferencí), akademická vysokoškolská pracoviště (spolupráce
ve vědecké a publikační činnosti), soukromé společnosti a firmy (ŠKODA AUTO,
INEKON,…), média a další.
Jako příklady se uvádějí následující partneři a formy spolupráce:
- CzechTrade - Exportní akademie a odborné semináře pro malé a střední podnikatelé,
KMO
- Česká centrála cestovního ruchu (Czech Tourism) – projekt smluvního výzkumu pro
potřeby praxe - Marketingové koncepce cestovního ruchu v ČR na národní a regionální
úrovni (Abrhám)
- Česká centrála cestovního ruchu (Czech Tourism) – projekt smluvního výzkumu pro
potřeby praxe - Spokojenost rezidentů s vývojem cestovního ruchu (Abrhám)
- Český statistický úřad: pracovní skupina pro analýzu efektivity spolupráce v řetězci
prvovýrobce – zpracovatel – obchodník a dalších šetření týkajících se vývoje
maloobchodního trhu v ČR, KOPKK
- EGAP - soutěž o nejlepší diplomovou práci obhájenou na KMO, KMO
- Energetický regulační úřad: spolupráce v rámci projektu TA ČR – KPEP
- EU-Office České spořitelny, a. s. – Certifikát Evropská studia + přednášky externistů
(Antal, Bič, CES, KSE)
- Fakulta sociálních věd, UK Praha, (Eichler) SMS JM
- GAČR (Šauer, členství v hodnotícím panelu)
- GAČR, panel Jazykověda a literární vědy (Hlavičková – členka, funkční období do 31.
3. 2014)
- Historický ústav AV ČR, (Eichler) SMS JM
- Inekon, a. s. – odborné konzultace, zpracování Case study, příprava výzkumu,
dotazníkové šetření (Antal, Bič, Vlčková, KSE)
- Kolegium ministryně pro místní rozvoj ČR (Abrhám)
- Metropolitní univerzita, Praha, (Eichler) SMS JM
- Ministerstvo zahraničních věcí – spolupráce v rámci vedlejší specializace Ekonomická
diplomacie (přednášky externistů ve výuce, konzultace témat ekonomické diplomacie
v rámci fakultního minitýmu doc. Zemanové ze SMS JM – Stuchlíková)
- Nejvyšší kontrolní úřad – lektorská činnost, KMO
- Povodí Labe s. p., spolupráce na projektu GAČR č. 13-07036S Modelování vyjednávání
v politice životního prostředí při asymetrii informace – zejména získávání dat pro
laboratorní pre-testování hypotéz a společné odborné publikace, (Šauer) KPOL
- Pracovní skupina pro výzkum a vzdělávání České centrály cestovního ruchu (Abrhám)
- Právnická fakulta UK – příprava vědecké monografie (Lehmannová), SMS JM
- Rada vlády pro výzkum a inovace (Müller, členství v expertním hodnotícím panelu)
- Rekonstrukce státu (Dvořáková, poradkyně)
- Rekonstrukce státu (Müller, poradce)
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-

-

-

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR: členka představenstva (Zadražilová), členství
v legislativní komisi – příprava stanovisek k návrhům zákonů a dalších legislativních
dokumentů, KOPKK, KPEP
Škoda Auto a. s. – Certifikát Asijská studia + přednášky externistů (Stuchlíková, KSE)
Transparency International (Vymětal), KPOL
Univerzita obrany, Brno, (Eichler) SMS JM
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: spolupráce v rámci projektu TA ČR - KPEP
Úřad průmyslového vlastnictví – lektorské práce, KMO
Úřad vlády ČR, Odbor informování o evropských záležitostech – zapojení do debaty
o evropských záležitostech a výzvách pro českou ekonomiku, Certifikát Evropská
studia (Antal, Bič, CES, KSE)
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.: všeobecná spolupráce, publikace, semináře, SMS
JM
Vojenský historický ústav, Praha, (Eichler) SMS JM
Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, Česká republika
(Eichler) SMS JM
Zastoupení evropské komise v ČR – přednášky externistů, konzultace (Antal, Bič, CES,
KSE)
Znalecká činnost v oblasti oceňování movitých věcí pro Městský soud v Praze a Policii
ČR (Drozen), KOPKK

5.8. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Mezinárodní spolupráce FMV ve výzkumu a vývoji se realizovala formou podílu na řešení
mezinárodních projektů, resp. formou neinstitucionalizované kooperace; podílení se na
organizaci velkých mezinárodních vědeckých akcí či seminářů; publikování (příprava)
společných prací či zajišťování podkladů pro oficiální mezinárodní publikace; vědecké
a výzkumné činnosti přímo související s výukou; konzultační činnosti a získávání informací
pro výzkum.
Příklady konkrétní mezinárodní spolupráce pracovišť FMV ve vědě a výzkumu v roce 2014:
- ACUNS (Academic Council United Nations System) – vědecké semináře a konference
(organizace, vědecké prezentace); (Lehmannová), SMS JM
- CEEISA (Central and East European International Studies Association): příprava
mezinárodní konference ICYS 2014, SMS JM (Lehmannová, Druláková, Zemanová,
Kratochvíl, Havlová, Dubský aj.); (Čmákalová, SMS JM – Secretar-General), SMS JM
- členka mezinárodního projektu: Visegrad - Creating Greater Synergies Among the EU
Countries: A New perspective for Visegrad Countries 10 Years After the EU Accession
(Němcová)
- členové mezinárodního projektu: Visegrad Standard Grant Project. Č. 21310124 Current Trends and Perspectives in Development of China-V4 Trade and Investment.
University of Economics in Bratislava, Bratislava (Stuchlíková, De Castro, Hnát)
- EIGE Study: Women in Power and Decision Making. Projekt EC, zabezpečuje ӦSB
Consulting GmbH – Rakousko a Belfast University (Vladimíra Dvořáková za KPOL,
uskutečněno ve spolupráci s katedrou obchodního podnikání a komerčních komunikací
– D. Zadražilová)
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-

-

-

-

-

-

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta: oponentské práce, konferenční
činnost, publikace, účast na práci vědeckých rad, KSE, SMS JM (Eichler)
Erasmus Mundus Akce 3 (Hlavičková, Vilímková)
Evropská hospodářská komise OSN - výzkumná a koncepční činnost v oblasti
komercializace a ochrany práv k duševnímu vlastnictví (v rámci Výboru pro
ekonomickou spolupráci a integraci EHK), KMO
Institut des relations internationales et stratégiques, Paris, Francie, (Eichler), SMS JM
Institut francais des relations internationales, Paris, Francie, (Eichler), SMS JM
IPSA (International Political Studies Association): výzkumné aktivity (Kratochvíl),
SMS JM
Komise EU, Evropský parlament a Stálé zastoupení ČR v Bruselu: získávání podkladů
pro výzkum, SMS JM
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), (Eichler), SMS JM
Lifting the Lid on Lobbying. Projekt Transparency International Berlin, případová
studie regulace lobbingu v ČR (Vymětal, spolupráce s TIC)
Lifting the Lid on Lobbying. Projekt Transparency International Berlin (Müller,
poradce TIC)
l'Observatoire européen de sécurité - Centre de relations internationales de la Sorbonne,
Université Paris-I., (Eichler), SMS JM
Mezinárodní výzkumná síť PGV koordinovaná Univerzitou Pierre Mendès Grenoble
a jejich výzkumným centrem GREG - vědecko-výzkumná spolupráce v rámci sítě,
KMO
Sophia University, Tokio, Japonsko, květen-červen 2014 (výzkumný pobyt, konzultace
vybraných témat k monografii o Japonsku a příp. další spolupráci v rámci publikační
činnosti, Stuchlíková)
Spolupráce s AMM e.V. (Access Marketing Management e.V.); (výzkum přeshraniční
nákupní turistiky) (Cimler)
TEMPUS IV “Teacher Education and Training for Vocational Education in Tourism in
Belarus”, Jarolímková
Université Sorbonne I, Paris, Francie, (Eichler), SMS JM
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko: účast na habilitačních řízeních,
recenze prací, přednášková činnost, publikační a konferenční činnost, KSE, SMS JM
(Eichler, Peterková)
v rámci spolupráce s Q. Meng z Jinanu zařazení do návrhu projektu "The role of social
security in China's income distribution and policy suggestions" - zažádáno o grant
čínské vlády (Stuchlíková)
World Economic Forum: analýza dat o konkurenceschopnosti a spolupráce na sběru dat
pro Executive Opinion Survey (Hnát, Antal, Bič, Sankot)
Zastupitelské úřady v ČR: konzultační činnost, přednáškové cykly velvyslanců pro
posluchače, SMS JM
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5.9. Významné vědecké konference a semináře (spolu)pořádané FMV VŠE
Akademičtí pracovníci a doktorandi (částečně i studenti bakalářského a magisterského
studia) každoročně organizují, či se spolu s hlavními organizátory podílejí na organizaci
významných mezinárodních konferencí a jiných akcí. Mezi tyto akce v r. 2014 patřily:
- Czech-Norwegian Network for Capacity Building in Integrated Water Resources
Management. Praha, 22.10.2014 – 24.10.2014. Celosvětová konference (Účastníků: 58,
z toho zahraničních: 28). Projekt podpořily Norské fondy (Lisa, Šauer, Dvořák) KPOL
- Ekonomické dopady členství ČR v EU (ve spolupráci se Zastoupením EK v ČR)
- Environmental economics, policy and international relations. Mezinárodní konference
doktorandských studentů a mladých vědecko-výzkumných pracovníků, VŠE/MŽP,
Praha, 6. - 7. listopadu 2014 (Šauer) KPOL
- Evropský den na VŠE: „Nová finanční perspektiva 2014-2020 z pohledu ČR“ (CES,
KSE, ve spolupráci s KAS)
- KMO: EU Bratislava "Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání" (29. 5.
2014)
- KMO: workshop: Double Degree in Higher Education: opportunities, best practices and
shared experiences, v rámci Dne na VŠE v souvislosti s konferencí EAIE Prague
2014 (European Association of International Education) - 16. 9. 2014
- Konkurenceschopnost ČR 2014: Strategie jejího zvyšování (FMV, KSE, CES)
- Konkurenceschopnost ČR v roce 2015: Strategie jejího zvyšování. Konference FMV
VŠE v Praze, 18. 9. 2014. Panel 3: Instituce a dobré vládnutí: Vladimíra Dvořáková,
vystupující (Dvořáková, Vymětal)
- Otvírejme radnice I. Konference organizovaná KPOL a Fondem Otakara Motejla ve
spolupráci s nevládními organizacemi, zaměřena na transparentnost komunální politiky,
8. 2. 2014 (za KPOL byli v organizačním a programovém výboru: Dvořáková, Müller,
Vymětal, vystupující Müller, Dvořáková)
- Retail Summit 2015 (3. -4. 2. 2015) Praha, 21. ročník (Zadražilová – členka
programového výboru) - 1000 účastníků z oblasti businessu, evropských struktur,
vlády, akademické sféry a dalších
- SMS JM: Aktuální otázky ekonomické diplomacie. Praha, 16. 04. 2014. Celostátní
workshop (78 účastníků)
- SMS JM: Česká a slovenská zahraniční politika. Výzkum – výsledky – možnosti
spolupráce. Evropský workshop. VŠE, 12. 02. 2014 (23 účastníků, z toho
7 zahraničních)
- SMS JM: XVIII. International Conference of Young Scholars “25 years without the Iron
Curtain: Challenges for International Actors”, 30. 05. 2014, VŠE Praha
- The European Social Model How has the crisis changed social welfare in Europe?
German Experience: The Social Market Economy (CES, KSE, ve spolupráci s KAS)
- The European Social Model: How has the crisis changed the social welfare in Europe
(CES, KSE, ve spolupráci s KAS)
- TTIP – Benefity a výzvy pro ČR a EU (ve spolupráci s Britským velvyslanectvím, MPO,
Zastoupením Evropské komise a dalšími partnery, CES, KSE)
- Язык, литература и культура как грани межкультурного общения (Jazyk, literatura
a kultura jako aspekty interkulturní komunikace) - KROJ
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5.10. Účast učitelů a studentů FMV na mezinárodních vědeckých konferencích
a jiných akcích
Významnou součástí činnosti FMV na úseku vědy a výzkumu je účast zástupců řešitelských
kolektivů na mezinárodních konferencích a jiných akcích vědeckého charakteru. Níže uvedená
tabulka podchycuje pouze výjezdy realizované v rámci institucionální podpory, IGS a dále
v rámci výzkumných projektů s účelovou podporou. Nejsou tudíž podchyceny výjezdy hrazené
z prostředků FMV na cesty do zahraničí (fondu proděkanky pro zahraniční styky), ze zdrojů
kateder, doplňkové činnosti, získaných stipendií a z prostředků poskytnutých nadacemi,
zvacími stranami či jinými subjekty. V případě individuálních projektů financovaných ze
zdrojů institucionální podpory jsou zachyceny i účasti na výzkumně orientovaných
mezinárodních školách i některých tuzemských akcích obdobného charakteru.
Tab. 5.12: Účast učitelů a studentů FMV na mezinárodních vědeckých konferencích
a jiných akcích v roce 2014
Název vědecké
konference
nebo jiné akce
Business Systems
Laboratory
V4 + Japan
Student
Conference
Mezinárodní
vědecká
konference
ECPR Winter
School
ECPR Winter
School
11th International
Conference of
Global Academy
of Business and
Economic
Research
11th International
Conference of
Global Academy
of Business and
Economic
Research
Visegrad Fund
Project

Termín cesty
a místo konání
22. 1. 2014 – 26.
1. 2014
Řím
1. 2. 2014 – 6. 2.
2014
Tokio
5. 2. 2014 – 9. 2.
2014
Dubaj
16. 2. 2014 – 21.
2. 2014
Vídeň
16. 2. 2014 – 21.
2. 2014
Vídeň

Účastník
– účastníci

Zdroj
Financování

Aktivní
účast

Šauer Petr

GA271013

ano

Čajka Radek

IP200040

ano

Vošta Milan

IP200040

ano

Poráziková
Lenka

IP200040

ano

Rozhnov Andrey

IP200040

ano

11. 3. 2014 – 16.
3. 2014
Střecha Michal
New York

IG210023

ano

11. 3. 2014 – 16.
3. 2014
Machytka Daniel
New York

IG210023

ano

IP200040

ano

12. 3. 2014 – 14.
3. 2014
Stuchlíková
Bratislava
Zuzana

45

Výroční zpráva FMV VŠE za rok 2014

Visegrad Fund
Project
Visegrad Fund
Project
Parliamentary
Hearing on
Building Political
for 100%
Renewable Energy
Parliamentary
Hearing on
Building Political
for 100%
Renewable Energy
EPPH 2014
International
Entrepreneurship
and Internalization
of Firms in
Visegrad
Countries
Vzdělávanie
Mládeže
v cestovnom ruchu
a ulehčenie jej
vstupu na trh práce
East Asia Net
The International
Conference on
Language,
Literature and
Culture in
Education
4th International
Conference on
Human and Social
Sciences
International
Conference on
Finance and
Economics
Summer School of
Empirical
Research

12. 3. 2014 – 14.
3. 2014
De Castro Tereza
Bratislava
12. 3. 2014 – 14.
3. 2014
Hnát Pavel
Bratislava

IP200040

ano

IP200040

ano

19. 3. 2014 – 21.
3. 2014
Černý Pavel
Brusel

IG207024

ano

19. 3. 2014 – 21.
3. 2014
Neděla Radek
Brusel

IG207024

ano

11. 4. 2014 – 15.
4. 2014
Šauer Petr
Šanghaj

GA271013

ano

2. 4. 2014 – 4. 4.
Augustin
2014
Lubomír
Krakov

IG207024

ano

2. 4. 2014 – 4. 4.
2014
Indrová Jarmila
Banská Bystrica

IG206014

ano

24. 4. 2014 – 27.
4. 2014
Sýkora Jan
Manchester

IP200040

ano

7. 5. 2014 – 10.
5. 2014
Nitra

Kovářová
Dominika

IG208013

ano

30. 5. 2014 – 3.
6. 2014
Budva (MNE)

Antal Jarolím

IG210023

ano

1. 6. 2014 – 6. 6.
Heczková
2014
Markéta
Hanoj

IP200040

ano

1. 6. 2014 – 15.
6. 2014
St. Gallen

IP200040

ano

Melcher Ota
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E-leader

CEEISA

CEEISA
Mezinárodní
vědecká
konference
Il Congreso
Internacional
Nebrija en
Linguistica
aplicada a la
Enseňaza de
Lenguas
ECPR Standing
Group on
Parliaments
Business in
Development
GBATA 16th
Annual
International
Conference
GBATA 16th
Annual
International
Conference
MGIMO Summer
School
IPSA

IPSA
European
Association for
Chinese Studies
ECPR Summer
School

2. 6. 2014 – 6. 6.
2014
Milán
11. 6. 2014 – 15.
6. 2014
Cluj (ROM)
11. 6. 2014 – 15.
6. 2014
Cluj (ROM)
11. 6. 2014 – 12.
6. 2014
Varšava

Trojanová
Kamila

IG211014

ano

Werner Jan

IG204012

ano

Kný Daniel

IG204012

ano

Němcová
Ingeborg

IG210014

ano

26. 6. 2014 – 29. Vrzalová
6. 2014
Hejsková
Madrid
Marcela

IG208013

ano

IG204012

ano

IG271014

ano

6. 7. 2014 – 13.
7. 2014
Baku

Erbenová Monika IG210023

ano

6. 7. 2014 – 13.
7. 2014
Baku

De Castro Tereza

IG210023

ano

Žalek Lukáš

IP200040

ano

Dvořáková
Vladimíra

IP200040

ano

Kuta Martin

IG204012

ano

Sýkora Jan

IP200040

ano

Šklebená
Karolína

IP200040

ano

26. 6. 2014 – 28.
6. 2014
Němec Jan
Vídeň
30. 6. 2014 - 30.
6. 2014
Šauer Petr
Vídeň

12. 7. 2014 – 2.
8. 2014
Moskva
17. 7. 2014 – 26.
7. 2014
Montreal
18. 7. 2014 – 2.
8. 2014
Montreal
22. 7. 2014 – 27.
7. 2014
Lisabon
27. 7. 2014 – 2.
8. 2014
Lublaň
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ECPR Summer
School

WISC

WISC
Mezinárodní
vědecká
konference
IPSA Summer
School
IPSA Summer
School
IPSA Summer
School
SGEM Social

SGEM Social
Mezinárodní
vědecká
konference
Actual Problems
of Economics
Sixth International
Conference on
Social Science and
Education
Mezinárodní
vědecká
konference
Performing Arts in
Language
Learning
Postgraduate and
Early Career
Conference –
Creative
Constraints

27. 7. 2014 – 2.
8. 2014
Lublaň
6. 8. 2014 – 8. 8.
2014
Frankurt n.
Moh.
6. 8. 2014 – 8. 8.
2014
Frankurt n.
Moh.
11. 8. 2014 – 18.
8. 2014
Mnichov
17. 8. 2014 – 30.
8. 2014
Ankara
17. 8. 2014 – 30.
8. 2014
Ankara
17. 8. 2014 – 30.
8. 2014
Ankara
1. 9. 2014 – 10.
9. 2014
Albena (BLG)
1. 9. 2014 – 10.
9. 2014
Albena (BLG)
6. 9. 2014 – 10.
9. 2014
Washington
2. 10. 2014 – 6.
10. 2014
Tunis
3. 10. 2014 – 7.
10. 2014
New York
14. 10. 2014 –
17. 10. 2014
Varšava
22. 10. 2014 –
26. 10. 2014
Řím
2. 11. 2014 – 4.
11. 2014
Londýn

Werner Jan

IP200040

ano

Zemanová
Štěpánka

GA212013

ano

Druláková Radka

GA212013

ano

Abrhám Josef

IP200040

ano

Kný Daniel

IP200040

ano

Paulenková
Kristína

IP200040

ano

Bobková Eva

IP200040

ano

Kučera František

IG204034

ano

Paulenková
Kristína

IG204034

ano

Šauer Petr

GA271013

ano

Lara Cervantes
René Fernando

IG271014

ano

Richter Stanislav

IG211014

ano

Brouland Pierre

IG208034

ano

Ferrarová
Miroslava

IG208013

ano

Hubková Pavlína

IG207024

ano
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The Political
Studies
Association
2nd Global
Conference on
Linguistics and
Foreign Language
Teaching
Money crisis and
banking – an
Austrian
perspective
Money crisis and
banking – an
Austrian
perspective

25. 11. 2014 –
26. 11. 2014
Londýn

Němec Jan

IG204012

ano

10. 12. 2014 –
14. 12. 2014
Dubaj

Čapková Halka

IP200040

ano

11. 12. 2014 –
15. 12. 2014
Witten (GER)

Jedlinský Jakub

IG210014

ano

11. 12. 2014 –
15. 12. 2014
Witten (GER)

Střecha Michal

IG210023

ano
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5.11. Kolektivní a individuální členství FMV v nevládních mezinárodních
odborných organizacích výzkumu a vývoje a ve vědeckých radách
zahraničních škol
Kolektivní členství
- ACUNS (Academic Council United Nations System) - SMS JM
- ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) - KCR
- ECPR (European Consorcium on Political Research) - SMS JM, KPOL
- EDCOM (European Institute for Commercial Communications Education) - KOPKK
- EFMD (European Foundation for Management Development) - FMV
- European Retail Academy (KOPKK)
- IFDT (International Forum of Diplomatic Training) - SMS JM
- INDA (International Network of Diplomatic Academies) - SMS JM
- NECTouRS (Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism)
- KCR
- Network of European Universities for Sustainable Tourism - KCR
- Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (KOPKK)
- WFUNA (World Federation of the United Nations Asociations) - SMS JM
Individuální členství
- AIEST (Jarolímková)
- AIH - Asociación Internacional de Hispanistas (Hlavičková)
- American Political Science Association (Müller)
- Asociace evropských studií (Bič)
- Asociace učitelů španělštiny (Hazaiová, Hlavičková)
- Association of Environmental and Resource Economists (Šauer)
- Business Systems Laboratory – B. S. Lab (Šauer)
- CEEISA - Central and East European International Studies Association (Druláková,
Zemanová, Cibulková, Peterková, Knotková)
- CEN – European Committee for Standardization (Petrů)
- ČAPV - Česká asociace pedagogického výzkumu (Kovářová)
- Česká společnost ekonomická (Šaroch – člen představenstva, Bič)
- Česká společnost pro mezinárodní právo (Švarc, Trávníčková, členka výboru)
- Česko-ruská komise historiků a archivářů (Voráček – místopředseda české části
komise)
- ČPDS - Česká pedagogická společnost (Kovářová)
- ECPR - European Consorcium on Political Research (Lehmannová, členka Výboru)
- ECSA – European Community Studies Association (Cihelková, místopředsedkyně
ECSA-CZECH; Abrhám, Bič, Antal, Druláková a další)
- EISA - European International Studies Association (Zemanová, členka)
- European Association of Environmental and Resource Economists (Šauer)
- European Evaluation Society (EES) (Šauer)
- FIPLV - Federación Internacional de Profesores de Lenguas Vivas (Hlavičková)
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-

GALLICA - Asociace vysokoškolských učitelů francouzštiny (Kovářová, Priesolová)
ICCEES – International Council on Central and East European Studies (Voráček, člen
Executive Commitee)
ILA - International Law Association (Trávníčková, členka)
Information and Research Center of The Public Finance and Tax of Central and Eastern
European Countries (Marková)
International Political Science Association (Dvořáková, Němec, Reschová)
International Water and Resource Economics Consortium (IWREC) (Šauer)
IPSA – International Political Science Association (Kratochvíl, Knotková)
ISA - International Studies Association (Lehmannová, Rolenc, Novotná, Peterková,
Druláková)
ISO – International Standardization Organisation TC 228 (Petrů)
Komise pro cla a regulaci obchodu Mezinárodní obchodní komory ICC (Sato)
Obec překladatelů (Hazaiová)
Severská společnost (Rolenc, člen)
Social Sciences and Humanities European Commission (Lehmannová, člen Advisory
Board)
SUF - Sdružení učitelů francouzštiny (Kovářová)
The Political Studies Association (Němec)
The World Academy of Art and Science (Šauer)
Vědecká rada vydavatelství Press21 (Cimler)
Vědecké grémium České bankovní asociace (Šaroch)
WFUNA – World Federation of United Nation Associations (Lehmannová, Veselý,
členové národní sekce)
WISC - World International Studies Commitee (Lehmannová, členka)

Vědecké rady, Akademické rady:
- Akademický senát Univerzity Tomáše Bati Zlín (Petříček)
- APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University, Academic Advisory Council (Šauer)
- CEMS Faculty Group marketing (Král)
- CEMS Research and Doctoral Education Committee (Taušer)
- CEMS Strategic Board (Machková)
- Consortium for International Double Degree, CIDD – Paříž (Štěrbová)
- IAE Lyon International Advisory Board (Machková)
- Komise pro udělování stipendií poskytovaných Francouzskou vládou studentům v ČR
(Reschová)
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odborný poradní orgánu programu
EUPRO II (Štěrbová)
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Projekt KREDO (Machková, Taušer,
Čajka)
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Skupina pro financování vysokých škol
(Taušer)
- Oborová rada Environmentální studia (PhD), Univerzita Karlova, FHS, (Šauer)
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-

Oborová rada Humanitní environmentalistika (Ph.D.), Masarykova univerzita, Brno
(Šauer)
Oborová rada Katedry studií občanské společnosti (Ph.D.), Univerzita Karlova, FHS
(Müller)
Oborová rada Teoretické právní vědy, PRF, Univerzita Karlova (Reschová)
Vědecká rada Ekonomické univerzity v Bratislavě, Fakulta medzinárodnych vzťahov
(Lehmannová, Zadražilová)
Vědecká rada Fakulty humanitních studií, Univerzity Karlovy v Praze (Dvořáková)
Vědecká rada FEK ZČU v Plzni (Cimler)
Vědecká rada FPVMV UMB Banská Bystrica (Vošta)
Vědecká rada Masarykova univerzita Brno (Machková)
Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (Kratochvíl, Müller, Vošta)
Vědecká rada Obchodní fakulty EU Bratislava (Zadražilová, Müller)
Vědecká rada Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Reschová)
Vědecká rada Univerzity Karlovy (Dvořáková)
Vědecká rada Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (Veselý)
Vědecká rada Vysoké školy v Sládkovičove (Abrhám)

5.12. Ostatní
V roce 2014 proběhla na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně dvě habilitační řízení.
V oboru Mezinárodní obchod byli habilitováni Ing. Pavel Hnát, Ph.D. a Ing. Ludmila Štěrbová,
CSc. Současně bylo zahájeno dalších 5 habilitačních řízení.
V roce 2014 proběhla úspěšně rovněž dvě řízení ke jmenování profesorem. V oboru
Mezinárodní obchod byli na jmenování profesorem prezidentem ČR navržen doc. Ing. Mojmír
Helísek, CSc. a v oboru Mezinárodní politické vztahy poté doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Vědecká rada Fakulty mezinárodních vztahů zasedala v roce 2014 celkem dvakrát, a to 16.
4. 2014 a 22. 10. 2014.
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6. Akademičtí pracovníci
Na Fakultě mezinárodních vztahů působilo v roce 2014 celkem 204 pracovníků z toho 182
učitelů, 3 vědečtí a 19 technickohospodářských pracovníků. Ze srovnání s rokem předchozím
je zřejmé, že pokračuje pokles fyzických i přepočtených počtů učitelů vyvolaný především
klesajícím počtem studentů. Meziročně je to tentokrát pokles o 14 ve fyzickém počtu, resp.
o 9,1 v počtu přepočteném a to především na KSE a KROJ.
Významný pokles v kategorii vědeckých pracovníků souvisí s ukončením činností ve
výzkumném záměru v roce 2013. Kategorie vědeckých pracovníků zahrnuje v přepočteném
počtu i učitele jednotlivých odborných kateder zapojených do grantů Grantové agentury formou
pracovních poměrů na zkrácený úvazek.
Skupinu technickohospodářských pracovníků tvoří administrativní pracovníci děkanátu studijní referentky (pro všechny typy studia), sekretářka děkana, tajemnice a sekretářky kateder.
V oblasti kvalifikační struktury (Tab.6.2) došlo při meziročním srovnání ke snížení počtu
profesorů o 1, odborných asistentů o 5, obdobně jako asistentů o 7 a o 1 lektora.
Přehled současné věkové struktury akademických pracovníků udává Tab.6.3. Při
porovnání s rokem 2013 je zřejmé, že se věková struktura nijak významně nezměnila, vykázaný
pokles fyzického počtu učitelů se projevil především ve dvou nejmladších věkových
kategoriích.
Tab. 6.1: Celkový fyzický a přepočtený počet pracovníků podle kateder

Katedra

Průměrný
přepočtený počet
za rok 2014

Katedra politologie
Katedra obchodního podnikání a
komerčních komunikací
Katedra cestovního ruchu
Katedra podnikového a evropského práva
Katedra světové ekonomiky
Katedra mezinárodního obchodu
Středisko mezinárodních studií JM
Katedra anglického jazyka
Katedra německého jazyka
Katedra románských jazyků
Katedra ruského jazyka
Celkem učitelé
Vědečtí pracovníci
Technickohospodářští pracovníci
Celkem FMV
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Fyzický
Počet
k 31.12.2014
10,0

11

13,0
8,4
10,9
14,1
20,9
14,6
30,4
16,4
15,6
5,6
159,9
3,5
19,2
182,6

17
11
14
12
27
17
32
17
18
6
182
3
19
204
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Tab. 6.2: Kvalifikační struktura akademických pracovníků
Pracovní zařazení
Profesor
Docent
Odborný asistent
Asistent
Lektor
Celkem FMV

v % z celkového
počtu

Počet učitelů
13

7,1

32

17,6

129

70,9

8

4,4

0

0

182

100,0

Tab. 6.3: Přehled věkové struktury akademických pracovníků
Pracovní zařazení
Profesor
Docent
Odborný asistent
Asistent
Lektor
Celkem

Počet pracovníků dané kategorie
do 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - let
3

6

4

5

3

8

11

5

1

30

35

36

24

3

2

5

3

40

41

12

1
38

54

48
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7. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Mezinárodní spolupráce FMV ve vzdělávání a v dalších navazujících oblastech přispívá
k hlubší internacionalizaci fakulty, a to jak z hlediska pedagogického, tak také z hlediska
získávání mezinárodních zkušeností studentů fakulty. Tato spolupráce se opírá o naplňování
principů akreditace EPAS Evropské nadace manažerského rozvoje (European Foundation for
Management Development, EFMD). V roce 2014 FMV obhájila tuto mezinárodní akreditaci
pro magisterský obor Mezinárodní obchod na další tři roky do února 2018, a to na základě
náročné prověrky před mezinárodní komisí (zástupci univerzit z Francie, Ruské federace,
Nového Zélandu a zástupce podnikové sféry ze Švýcarska). V internacionalizaci jsou také
respektovány celoškolské priority ohledně rozvoje mezinárodních anglicky vyučovaných
oborů. FMV dále prohlubuje internacionalizaci prostřednictvím úzké spolupráce s konkrétními
cíli s univerzitami, korporátními partnery a institucemi.
K internacionalizaci výuky docházelo formou zapojení zahraničních učitelů, nabídkou kurzů
v cizích jazycích a zapojením učitelů FMV do výuky na zahraničních univerzitách. Bylo
otevřeno 30 kurzů hostujících profesorů z 21 různých univerzit. FMV tak nabídla studentům
celé školy, včetně výměnných studentů, 81 různých kurzů vyučovaných v cizích jazycích,
z čehož většina byla nabízena v zimním i letním semestru. Pedagogové se do výuky na
zahraničních univerzitách včetně výuky kompletních kurzů zapojili 14x (12 učitelů). Jednalo
se např. o univerzity: IAE Lyon, University of Northern Colorado, New York University,
Shandong University of Economics and Finance, State Economic University in Yekaterinburg,
WU Wien, Audencia School of Management in Nantes; Universita degli studi di Parma, Matej
Bel University Banská Bystrica. Zkušenosti učitelů ze zahraničí potom byly využity v kurzech
českých programů. Vzrostlo také zapojení expertů z praxe a ze zahraničí do výuky – v roce
2014 měli studenti možnost vyslechnout více než 150 takovýchto vstupů.
K rozšíření zahraničních zkušeností studentů docházelo jako v předchozích letech
prostřednictvím jejich semestrálního studia nebo stáže v zahraničí a jejich účastí
v cizojazyčných kurzech českých studijních oborů společně s výměnnými studenty.
FMV přispěla k rozšíření sítě partnerských univerzit VŠE – studentům se tak nabízel po
splnění kritérií výběrového řízení širší výběr zahraničního studia, (609 míst, z toho 119 pro
bakaláře, 528 pro magisterské studenty), mohli také studovat v rámci programu freemovers na
jiných než partnerských univerzitách. Studenti FMV těchto možností využívají nejvíce ze všech
fakult VŠE – souhrnně jich v minulém roce bylo 250 (bakaláři, magistři, doktorandi). Tento
počet znamená snížení oproti roku 2013 o 23 % v důsledku sníženého počtu studentů fakulty.
Rozvíjí se také projekt stáží v zahraničí, kterých se zúčastnilo 49 studentů.
Internacionální zkušenosti získávají studenti dále v kurzech, které absolvují společně
s výměnnými studenty ze zahraničí. Podíl FMV na výuce všech zahraničních studentů byl 48
% (236 výměnných studentů - v jednotlivých kurzech, při započítání studentů registrovaných
do více kurzů, to bylo 1886 výměnných studentů). Uvedené podíly jsou nejvyšší za celou VŠE.
V roce 2014 pokračoval druhým ročníkem placený bakalářský obor International Business,
o který byl opět velký zájem (110 platných přihlášek, 75 přijatých uchazečů). Do programu
nastoupilo 50 studentů 18 národností. Zájem o anglický magisterský program International and
Diplomatic Studies spíše poklesl a nepodařilo se naplnit kapacitu prvního ročníku oboru.
Úspěšně pokračoval program Economics of Globalization and European Integration, který je
nositelem ocenění Erasmus Mundus. Rozvoj mezinárodních anglicky vyučovaných oborů FMV
dosahuje významných úspěchů spočívajících v dlouhodobé a udržitelné praxi a získávání
zájemců o studium, byť s určitým výkyvem (IDS v r. 2014).
Pokračoval rozvoj mezinárodní spolupráce s partnery, se kterými již v minulosti byla
zahájena úspěšná užší spolupráce a výměna učitelů, a to s Shandong University of Finance and
Economics, s University of Northern Colorado – Monfort College of Business a Ural State
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technical University (zapojení pedagogů do výuky přijímající univerzity). Se Shandong
University byla podepsána dohoda o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Fakulta také
iniciovala uzavření smluv Erasmus pro výměnu učitelů, např. s Shefield Hallam University.
FMV rovněž pokračovala ve spolupráci s institucemi, se kterými již navázala v předchozím
období (Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu, Česko-italská obchodní komora,
síť evropských výzkumných škol EastAsiaNet, síť European and Asia-Pacific Social Science
Network, mezinárodní asociace 10 evropských a 10 čínských univerzit (ACE), Světové
ekonomické fórum WEF). K internacionalizaci přispěla opět intenzivní spolupráce
s Ministerstvem zahraničních věcí (studentské stáže, přednášky hostujících profesorů na
Diplomatické akademii, semináře pro studenty, atd.), spolupráce s Institutem mezinárodních
vztahů a Asociací pro mezinárodní otázky (poradenství k simulacím jednání ve Světové
obchodní organizaci a účast na nich). Fakulta je reprezentována v prestižních mezinárodních
institucích, a to ve Výboru pro výzkum a doktorská studia Globální aliance CEMS (doc.
Taušer), v Konsorciu pro mezinárodní double degree CIDD (doc. Štěrbová), v Evropské
asociaci pro výzkum a vzdělávání ve vztahu k rozvoji EADI (Ing. Pavlík) a Akreditační radě
EFMD (doc. Müller).
Řada mezinárodních aktivit byla zabezpečována jednotlivými katedrami a dalšími pracovišti
a je zahrnuta v jejich části výroční zprávy.
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8. Zprávy o činnosti kateder
8.1. Katedra anglického jazyka
Katedra anglického jazyka je nejpočetnější katedrou VŠE a svým rozsahem i kvalitou výuky
patří mezi nejvýznamnější pracoviště svého druhu v České republice. Na katedře v současné
době pracuje 30 učitelů, z toho 5 rodilých mluvčích. Vzhledem k tomu, že většina studentů volí
angličtinu jako svůj první jazyk, učí členové katedry v průměru přes 6000 studentů za semestr.
Studijní a pedagogická činnost
Předměty Katedry angličtiny jsou plně integrovány do studijních programů jednotlivých
fakult VŠE. Ve spolupráci s fakultami nabízí KAJ jazykové předměty, jejichž program úzce
souvisí s hlavním odborným záměrem jednotlivých fakult, a umožňuje studentům přípravu na
specializované zkoušky. Katedra anglického jazyka nabízí studentům koncepci výuky
angličtiny založenou na modulárním systému. V rámci studijních programů jednotlivých fakult
se jedná o kombinaci několika dvousemestrálních modulů dle výběru studentů. Na základě
výběru modulů se mohou studenti rozhodnout pro mezinárodní zkoušku z nabídky katedry.
Katedra anglického jazyka je autorizovaným zkušebním centrem pro všechny typy
mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge English Examinations. Nejvyšší
z těchto zkoušek Cambridge English Proficiency, která je na jazykové úrovni C2 odpovídající
úrovni rodilého mluvčího, byla akreditována v roce 2014.
- First (FCE), úroveň B2 CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky Rady
Evropy)
- Advanced (CAE), úroveň C1 CEFR
- Proficiency (CPE), úroveň C2 CEFR
- BEC Preliminary – Business English Certificate, úroveň B1 CEFR
- BEC Vantage – Business English Certificate, úroveň B2 CEFR
- BEC Higher – Business English Certificate, úroveň C1 CEFR
- ILEC – International Legal English Certificate, úroveň B2/C1 CEFR
- ICFE – International Certificate in Finacial English, úroveň B2/C1 CEFR
V roce 2014 skládalo některou z výše uvedených zkoušek více než 350 studentů VŠE
a úspěšnost dosahovala 90 %, což svědčí o vysoké úrovni přípravných kurzů. Velmi pozitivní
je skutečnost, že nejvíce studentů má zájem o vyšší zkoušky na úrovni C1, což u certifikátů
z obchodní angličtiny dokonce představuje nejvyšší možnou úroveň.
V roce 2014 Katedra anglického jazyka akreditovala 2 nové předměty: dvousemestrální
přípravný kurz pro nově akreditovanou cambridgeskou zkoušku Proficiency Příprava na CPE
I a II, a jednosemestrální kurz Prezentace v angličtině.
Katedra anglického jazyka jako jedna z prvních využila možnosti testovat studenty pomocí
elektronických testů a nadále je využívá zejména pro velké kurzy, testové báze jsou každý rok
upravovány a doplňovány. V současné chvíli jsou elektronické testy využívány jak pro
zkouškové testy, tak i průběžné a závěrečné testy u kurzů končících zápočtem.
Paralelně s učebními a testovacími materiály vytvářejí učitelé katedry průběžně i doplňkové
e-learningové materiály k vybraným předmětům, které studentům umožňují procvičovat
jazykové jevy i mimo kontaktní výuku a usnadňují jim přípravu na elektronické testy.
V roce 2014 byl e-learning k povinnému kurzu English for Business Studies rozšířen o další
řadu, což umožní vyučujícím lépe zvládnout rozsah probírané látky a studentům nabízí
interaktivní cvičení, která jim pomohou se lépe připravit na výuku a závěrečné testy. Dále byl
tento e-learningový program rozšířen na základě požadavků studentů, které vyplynuly
z evaluací, o nové sekce např. Open close, Word formation, Proof reading a další, které slouží
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k samostudiu a přípravě studentů na jednotlivé části zápočtového počítačového testu (2AJ211)
a písemné části závěrečné zkoušky (2AJ212).
Vědecko-výzkumná činnost
V říjnu 2014 se šest pedagogů katedry zúčastnilo týdenního školení v Paříži zaměřeného na
hodnocení ústního a písemného projevu, které bylo organizováno mezinárodní asociací
ALTE - Introductory Course in Assessing Productive Skills.
18. 10. 2014 organizovala katedra anglického jazyka ve spolupráci s Cambridge University
Press konferenci pro učitele angličtiny Cambridge Day. Jarmila Kroupová a Halka Čapková
zde vystoupily s příspěvkem na téma analýza testů za použití jednoduchých statistických metod
- Validating tests employing simple statistical methods.
Jarmila Kroupová, Halka Čapková a Kateřina Young publikovaly první část článku An
Analysis of Multiple-Choice Items in Achievement Tests - Part 1 v recenzovaném časopise
Lingua Viva.
Halka Čapková se v prosinci 2014 zúčastnila mezinárodní lingvistické konference 2nd
Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, kde v příspěvku An
Analysis of Gap Fill Items in Achievement Tests přednesla výsledky výzkumu, který provedla
spolu s Jarmilou Kroupovou a Kateřinou Young.
Halka Čapková a Jarmila Kroupová zahájily koncem roku 2014 přípravu na výzkum, který
si klade za cíl zjistit, zda jsou testy se třemi distraktory pro studenty výrazně jednodušší než
testy se čtyřmi distraktory. Výzkum bude proveden na KAJ v roce 2015 a jeho výsledky budou
prezentovány a publikovány.

8.2. Katedra cestovního ruchu
Katedra cestovního ruchu garantuje bakalářský studijní obor Cestovní ruch a regionální
rozvoj a na magisterském stupni studia hlavní a vedlejší specializaci Cestovní ruch. Pro její
práci je typická úzká provázanost s hospodářskou praxí.
Studijní a pedagogická činnost
V roce 2014 probíhala průběžně inovace jednotlivých vyučovaných kurzů s cílem
optimalizace výuky a zkvalitnění obsahu dle změn a nových trendů v oboru. Byly zavedeny
čtyři nové předměty, z nichž dva jsou vyučovány v anglickém jazyce (Regionální struktury
v České republice a Evropské unii, Programování a projektování regionálního rozvoje
cestovního ruchu, Cultural Differences in International Tourism, Intercultural Communication
in Tourism and Hospitality Industry). Kurzy magisterského studia byly obohaceny o případové
studie, které vznikly v rámci fakultního projektu OPPA (Ing. Jenčková, Ing. Vaško).
V rámci prohlubování spolupráce s praxí byla rozšířena nabídka krátkodobých
a dlouhodobých domácích i zahraničních stáží v rámci magisterského studia (doc. Abrhám, Ing.
Jenčková). Do výuky byla zařazena řada expertů, většinou absolventů specializace Cestovní
ruch. Studenti měli možnost propojovat teorii s praxí v rámci exkurzí spojených s besedami
s odborníky z praxe jak v České republice (návštěva veletrhu MADI, Tourfilmu, beseda
v hotelu Adria Praha, ve Francouzské restauraci Obecního domu aj.), tak i v zahraničí (účast na
veletrhu ITB).
Vědecko-výzkumná činnost a spolupráce s praxí
V roce 2014 byly řešeny a úspěšně obhájeny projekty smluvního výzkumu pro potřeby
České centrály cestovního ruchu (Agentury Czech Tourism) – „Marketingové koncepce
cestovního ruchu v ČR na národní a regionální úrovni“ a výzkumný projekt „Spokojenost
rezidentů s vývojem cestovního ruchu“ (doc. Abrhám).
Členové Katedry cestovního ruchu v roce 2014 zintenzivnili publikační aktivity evidované
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v renomovaných světových databázích. Mezi hlavními publikačními výstupy lze uvést 4 články
v odborných časopisech v databázích Web of Science a Scopus. Dále 6 příspěvků
z mezinárodních konferencí evidovaných v Conference Proceedings Citation Index.
Pokračovala spolupráce v rámci zapojení katedry do sítě NECSTouR a zapojení do
akademické sítě univerzit zkoumajících tuto problematiku (Ing. Petrů). Bylo zahájeno členství
v Pracovní skupině pro výzkum a vzdělávání České centrály cestovního ruchu a v Kolegiu
ministryně pro místní rozvoj ČR (doc. Abrhám). Členové katedry působili v redakčních radách
a okruzích recenzovaných časopisů Ekonomická revue cestovného ruchu (doc. Indrová)
a Current Issues of Tourism Research (doc. Abrhám).
Zahraniční styky
V rámci programu ERASMUS byla rozvíjena spolupráce se sedmi zahraničními
univerzitami (Universidad Europea de Madrid, Sheffield Hallam University, Univerzitou
Mateja Bela v Bánské Bystrici, University of Zagreb, University of Dubrovnik, University of
Primorska a Vysokou školou Danubius).
Katedra pokračovala v dosavadních zahraničních kontaktech, a to jak kolektivním
členstvím, tak individuálním členstvím – působením v roli experta. Katedra udržuje kolektivní
členství v uskupeních:
 ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education)
 NECTouRS (Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism)
 Network of European Universities for Sustainable Tourism
Individuální členství v mezinárodních uskupeních dokumentuje následující seznam:
 CEN – European Committee for Standardization TC 329 – Služby cestovního ruchu
(Petrů, členka pracovní skupiny expertů)
 ISO – International Standardization Organisation TC 228 – Cestovní ruch a související
služby (Ing. Petrů, členka technického výboru)
 ISO – Petrů – expert v pracovních skupinách:
 WG 2 – Health Services – Medical Spa
 WG 3 – Tourist Information and Reception Services at Tourist Information
Centres
 WG 9 – Industrial Tourism Services.
 AIEST – Ing. Jarolímková
KCR byla zapojena v mezinárodní projektu TEMPUS IV “Teacher Education and Training
for Vocational Education in Tourism in Belarus” (Ing. Jarolímková).

8.3. Katedra mezinárodního obchodu
Katedra mezinárodního obchodu je oborovou katedrou, která se specializuje na
problematiku mezinárodního obchodu a podnikatelského prostředí. I v roce 2014 se KMO
zaměřila zejména na intenzivní výzkumnou činnost při udržení vysoké míry zapojení do
internacionalizace pedagogického procesu a dalším prohlubování mezinárodní spolupráce se
zahraničními institucemi.
Studijní a pedagogická činnost
V roce 2014 působilo na KMO celkem 28 učitelů, z toho 2 profesoři, 8 docentů
a 10 odborných asistentů s titulem CSc. nebo Ph.D., mezi nimi i zahraniční pracovníci. Členové
KMO se intenzivně zapojili do výuky předmětů v anglickém jazyce, a to v rámci vedlejší
specializace International Business Strategies plně vyučované v anglickém jazyce, bohaté
nabídky předmětů pro výměnné studenty v magisterském i bakalářském stupni studia
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a povinných i volitelných kurzů v mezinárodních studijních programech International Business
– Central European Business Realities, CEMS, CESP i v novém bakalářském studijním
programu IBB- International Business. Do výuky kurzů KMO se pravidelně zapojovali
významní manažeři mezinárodních firem a na katedře působila řada hostujících profesorů
z prestižních zahraničních univerzit.
Výzkumná činnost
V květnu 2014 zorganizovala KMO již 14. ročník tradiční mezinárodní videokonference ve
spolupráci s katedrou mezinárodního obchodu EU Bratislava na téma „Česko a Slovensko
v mezinárodním obchodě a podnikání.“ V roce 2014 byla konference zaměřena na aktuální
téma právě skončené globální ekonomické krize a jejímu vlivu na podnikání.
Členové KMO vyvíjeli v roce 2014 rozsáhlé publikační aktivity a publikovali 79 titulů,
přičemž hlavní důraz byl kladen na nejkvalitnější publikační výstupy v indexovaných
časopisech a sbornících. Celkem se nakonec podařilo publikovat 7 článků v časopisech
s impakt faktorem a 2 příspěvky ve sbornících evidovaných v databázi CPCI. Členové katedry
dále publikovali 10 článků v recenzovaných časopisech z tzv. pozitivního seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných ČR a významně se podíleli na
2 monografiích a 3 kapitolách v monografiích. Dále bylo publikováno 21 článků
v recenzovaných neimpaktovaných časopisech (mimo seznam), a to včetně časopisů
zahraničních.
Na katedře byl v roce 2014 úspěšně řešen 1 projekt Interní grantové soutěže a 3 učitelé KMO
byli zapojeni do činnosti tzv. výzkumných týmů FMV. 2 členové katedry byli rovněž účastníky
programu na podporu kvalifikačního růstu perspektivních akademických pracovníků FMV.
Členové katedry působili v redakčních radách recenzovaných a impaktfaktorových časopisů
Prague Economic Papers, impaktovaný časopis (Prof. Machková – předseda ediční rady, Doc.
Taušer), Entrepreneurial Business and Economics Review (Doc. Taušer), Network Intelligence
Studies (Doc. Štěrbová), Management and Governance (Doc. Štěrbová), E-Leader International
Journal (Doc. Štěrbová – předsedkyně redakční rady), Acta Oeconomica Pragensia (doc. Taušer
– předseda výkonné rady, Doc. Štěrbová), Současná Evropa (prof. Machková, doc. Taušer),
Central European Business Revue (prof. Machková, doc. Taušer).
Zahraniční styky
KMO pokračovala ve velmi dobré spolupráci s Katedrou mezinárodního obchodu na Fakultě
obchodní Ekonomické univerzity v Bratislavě a s Université Jean Moulin Lyon 3. V rámci této
spolupráce se rozvíjela jak výzkumná činnost (společné konference, příspěvky ve sbornících
z konferencí), tak i spolupráce v oblasti pedagogické, zejména vzájemná výuka v doktorském
studijním programu.
Dále působili někteří učitelé KMO jako hostující profesoři, zejména na francouzských
univerzitách (Université Jean Moulin Lyon 3, Audencia Nantes, Université Paris 1 – PanthéonSorbonne) a na WU Wien v rámci projektu LLP Erasmus, ale také v USA a Číně, jsou aktivními
členy IFMG (Inter-Faculty Marketing Group) a RDE (Research and Doctoral Education
Committee) v rámci CEMS, mezinárodní vědecké sítě PGV při Universitě v Grenoblu a CIDD
(Consortium for International Double Degrees) v Paříži.

8.4. Katedra německého jazyka
Katedra německého jazyka nabízí kvalitní jazykový servis studentům všech fakult VŠE.
Mimořádnou péči věnuje katedra zajištění výuky v rámci domovské FMV. Vedle nabídky kurzů
pokročilého hospodářského jazyka mohou posluchači vyšších semestrů volit z široké nabídky
kurzů kopírujících hlavní studijní obory FMV. V nabídce katedry je též řada úzce
specializovaných kurzů předpokládajících již velmi dobré jazykové znalosti i kurzy připravující
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zájemce k úspěšnému složení certifikovaných jazykových zkoušek. Nemalou měrou jsou
v programu katedry zastoupeny i kurzy určené pro studenty s předpokládanou nižší či nulovou
úrovní jazykových znalostí a kurzy nabízející výuku švédštiny. Díky širokému záběru
poskytované výuky, již tradiční tvorbě didaktických a čistě učebních materiálů i aktivitám
v oblasti publikační a vědecké činnosti lze katedru zcela zaslouženě vnímat jako jedno
z nejvýznamnějších pracovišť svého druhu v celé ČR.
Pedagogická činnost
V letním semestru 2014 přešla katedra na novou koncepci výuky němčiny jako dalšího
jazyka. S tím souvisela změna učebních materiálů, uspořádání workshopů a metodických
seminářů ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag. Nabídka jazykové výuky se rozšířila
o kurzy určené posluchačům středně pokročilé jazykové úrovně. V této souvislosti došlo též
ke zpracování nových zkouškových materiálů.
Úspěšně proběhla i příprava nové jazykové zkoušky (2NJ202). Byly vytvořeny testové
databáze pro písemnou část zkoušky a částečně změněna koncepce výuky s důrazem na
rovnoměrné rozložení relativně stejné objemové zátěže v rámci obou semestrů.
Katedra též dokončila proces příprav zamýšlené certifikace jazykové kompetence
posluchačů pro jazykové úrovně B1, B2 a C1. V LS 2014 proběhla ve spolupráci s Goethe
Institutem série školení examinátorů pro jednotlivé jazykové úrovně a byla vytvořena koncepce
přípravných kurzů. V ZS 2014 byly tyto kurzy implementovány do výuky. Proběhla též série
pracovních setkání se zástupci GI, na kterých došlo k dohodě týkající se technických
sounáležitostí zkoušky a rozdělení kompetencí mezi GI a katedrou. První zkoušky proběhnou
na katedře 29. 5. a 5. 6. 2015.
Katedra byla činná též v oblasti inovace a zkvalitnění učebního procesu. V rámci Interní
rozvojové soutěže (IRS) byl úspěšně řešen projekt „Odborná cizojazyčná komunikace
v cestovním ruchu“ Paed.Dr. Bednářové, v ZS 2014 byl připraven k posouzení projekt týkající
se zkvalitnění online podpory jako doplňku přímé jazykové výuky (Mgr. Jeřábková, Mgr.
Musilová). Ke zkvalitnění výuky v kurzech němčiny v mezinárodních studiích přispělo
skriptum Politik und Diplomatie auf Deutsch (PhDr. Nováková).
Vědecko-výzkumná publikační činnost
Rok 2014 byl prvním pracovním rokem tříčlenného týmu katedry (L. Kalousková,
V. Höppnerová a J. Březina) řešícího v rámci fakultní podpory malých tematicky zaměřených
týmů projekt “Lingvistická úskalí a specifikace německého hospodářského jazyka.” Dosavadní
činnost týmu lze hodnotit pozitivně. Hlavní cíle pro toto období byly splněny, což dokládají
publikační výstupy v recenzovaných časopisech (Acta Oeconomica Pragensia/prof.
Höppnerová), v odborných časopisech vedených v databázi ERIH (Philologie im Netz/PhDr.
Březina). K publikování je též připraven odborný článek v recenzovaném zahraničním časopise
(PhDr. Kalousková).
Kromě vědecko-publikačních aktivit této skupiny byly katedrou v uplynulém období
publikovány odborné články věnované gramaticko-lexikálním specifikám (Acta Oeconomica
Pragensia/ Prof. Höppnerová), články věnované obecnějším pedagogickým problémům (Cizí
Jazyky/Mgr. Jeřábková, PhDr. Drmlová) a odborné texty z oblasti onomastiky (Beiträge zur
Namenforschung [ERIH] /PhDr. Kalousková). K uveřejnění v Acta onomastica (ERIH) byly
závěrem roku 2014 přijaty dva odborné příspěvky Mgr. Gelnarové.
Katedra se též osobou prof. Höppnerové zúčastnila dvou mezinárodních konferencí (MWG
– Kongress “Zentren und Peripherien“– Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in
Mitteleuropa/Erfurt a Linguistisches Treffen/Wroclav). Sborníky z těchto dvou konferencí
budou k dispozici v průběhu roku 2015.
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Mezinárodní spolupráce
V rámci programu Teacher Mobility hostovala na katedře v LS 2014 Dr. Vita Kilar
z Ekonomické fakulty Univerzity Ljubljana. V ZS 2014 se úspěšně ucházel o místo hostujícího
profesora pro leden/únor 2015 na univerzitě v americkém Coloradu (University of Northern
Colorado, Monfort Business College) Dipl.Hdl. Cramer, Ph.D.
Z dlouhodobých mezinárodně nasměrovaných aktivit katedry lze zmínit spolupráci
s katedrou německého jazyka Fakulty aplikovaných jazyků Ekonomické Univerzity
v Bratislavě, s katedrou německého jazyka pedagogické fakulty Západočeské univerzity
v Plzni, členství v projektu eLearningové výuky (Friedrich-Schiller-Universität v Jeně),
kooperaci s německými organizacemi působícími na území ČR (Goethe Institut, DAAD
a DTIHK) a spolupráci s občanským sdružením „Severská společnost“probíhající v rámci
výuky švédštiny.
Kvalifikační rozvoj
Mgr. Petra Jeřábková v únoru 2014 úspěšně složila v rámci doktorského studia státní
závěrečnou zkoušku a po celý rok pokračovala v práci na disertaci.

8.5. Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací se specializuje zejména na
problematiku podnikání v maloobchodě a řízení retailingových firem v lokálním a především
mezinárodním kontextu. Je garantem tří vedlejších specializací. Vedlejší specializace Retail
Business vychází ze specializace katedry a je určena studentům všech oborů VŠE (s výjimkou
Mezinárodního obchodu, který má problematiku jako součást svojí hlavní specializace).
Specializace je výrazně orientovaná na business, osvojení si znalostí z oblasti retailingu a na
rozvoj manažerských kompetencí. Vedlejší specializací Komerční komunikace je vzhledem
k dynamickému vývoji tohoto oboru ještě ve větší míře postavena na výuce odborníků z praxe,
zapojení studentů do mezinárodních soutěží a konfrontaci s posledními trendy. Vedlejší
specializace Informační a prezentační technologie v praxi má výrazně dovednostní charakter
a své absolventy může dovést k získání evropského certifikátu ECDL (European Computer
Driving Licence), který může být velmi významný pro získání zaměstnání a efektivnost
manažerské práce.
Studijní a pedagogická činnost
Katedra nabízí tři profilové předměty – pro bakalářský stupeň Retail Management a Retail
Marketing a pro navazující magisterský stupeň Mezinárodní management. Mimo to má katedra
akreditováno mnoho předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a věnuje se průběžné
aktualizaci kontaktů se zahraničními visiting profesory z celého světa. Nabízí i předměty
v angličtině vytvořené ve spolupráci s významnými mezinárodními podniky, konkrétně
s KPMG (předmět zaměřený na mezinárodní zdanění) a s Procter & Gamble (předmět
zaměřený na strategické řízení lidského kapitálu). Katedra již poněkolikáté zorganizovala
a realizovala letní univerzitu pro zahraniční studenty, a to ve spolupráci s ESAC – European
Studies Abroad Centre, kde došlo nejenom k navýšení počtu studentů, ale rozšířila se i nabídka
vyučovaných kurzů. Zároveň proběhl další ročník „Akademie Public Relations“ ve spolupráci
s Asociací Public Relations Agentur (APRA). Vědecko-výzkumná činnost
Katedra se ve své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje na otázky udržitelného podnikání
a efektivnosti regulace podnikatelské činnosti v oblasti retailingu. Katedra se významně
podílela na organizaci 20. ročníku největší středoevropské konference zaměřené na oblast
maloobchodního podnikání Retail Summit 2014 (členství v programovém výboru, moderace
sekcí, účast studentského týmu, který prezentoval s velkým úspěchem projekt vize budoucího
maloobchodu očima mladé generace). Díky dlouhodobé spolupráci se Svazem obchodu
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a cestovního ruchu ČR a společností Blue Events máme možnost participovat na řadě dalších
konferencí spojených s retailingem, inovacemi, leadershipem, a to včetně aktivní účasti
studentů.
Zahraniční styky
Pracovníci katedry zabezpečili výuku tří ucelených kurzů na zahraničních univerzitách
(USA, Ruská federace, Čína). Katedra přijala 7 zahraničních hostujících profesorů.
Kvalifikační a personální rozvoj
V roce 2014 obhájila úspěšně doktorskou práci Ing. Lenka Šústová, Ph.D. Do doktorského
studia nastoupil nově jeden doktorand se zaměřením na oblast retail marketingu.

8.6. Katedra podnikového a evropského práva
Katedra podnikového a evropského práva v roce 2014 věnovala hlavní pozornost dalšímu
zapracovávání změn v právní úpravě soukromého práva v ČR do výuky, včetně studijních
materiálů, internacionalizaci výuky, a zapojování pracovníků katedry i studentů doktorského
studia do vědecké práce, a spolupráci s praxí.
Studijní a pedagogická činnost
Katedra se věnovala otázkám aktualizace obsahu všech kurzů vyučovaných na VŠE ve všech
stupních studia. Hlavní těžiště bylo ve zpracování učebních textů, zejména 4. upraveného
vydání učebnice „Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva“ a úpravě
průběžných testů, v prvé řadě v kurzu 2PR101 – Právo.
V rámci internacionalizace výuky katedra zajišťuje kurzy v cizích jazycích, např.
mimosemestrální kurz Právní a institucionální aspekty investování do nemovitostí 2PR415,
který probíhá v anglickém jazyce. Dále je v anglickém jazyce vyučován také kurz 2PR151
Úvod do práva (JUDr. Grmelová, Ing. Andreisová, JUDr. Moravec). Pokračovala též
spolupráce s prof. Sengem (JMLS Chicago). Prof. Boháček v rámci spolupráce mezi JMLS
a VŠE přednášel pro americké soudce, advokáty a VŠ učitele. Na základě uzavřených dohod
o výměně učitelů v rámci programu Erasmus byla navázána spolupráce s Univerzitou v Turku
(kampus Pori), kdy vyučující z finské univerzity Anu Uutella, Ph.D. přednášela v anglickém
jazyce pro studenty bakalářského i magisterského studia v hodinách JUDr. Grmelové.
Ve spolupráci s Komorou auditorů pokračovala katedra ve výuce při přípravě na zkoušky
auditorů z Práva v podnikání, včetně zpracování závěrečných testů. Pracovníci katedry se
zapojili i do výuky v programech profesního vzdělávání organizovaných VŠE (PIBS, ISBM,
Institut oceňování majetku) i jinými subjekty a zajišťovali přednášky pro Justiční akademii.
Ve výuce kurzů Soutěžní právo, Soutěžní a reklamní právo, Srovnávací obchodní právo
a Právo a etika v komerčních komunikacích a PR jsou aplikovány metody právních
inscenačních her. Studenti se účastní s prof. Boháčkem i soudních řízení u Vrchního soudu
v Praze a na Městském soudu v Praze. V různých kurzech jsou řešeny praktické případové
studie.
Vědecko-výzkumná činnost
Katedra zpracovávala materiály v rámci projektu v programu Omega TA ČR –
Veřejnoprávní aspekty ochrany spotřebitelů (vedoucí řešitel – doc. Švarc, členové řešitelského
týmu – prof. Boháček, doc. Hásová, JUDr. Grmelová, JUDr. Ing. Moravec, Mgr. Ing. Štěpánek,
MUDr. Vavrečka). JUDr. Grmelová se účastnila řešení grantu španělského Ministerstva vědy
a inovací týkajícího se ochrany spotřebitele v právu EU (Právnická fakulta Univerzity Santiago
de Compostela).
Řada pracovníků katedry a většina doktorandů je zapojena do řešení projektů IGA VŠE.
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V roce 2014 katedra řešila projekt č. 130/2014 Nové trendy soukromého a veřejného práva ČR
a EU ve vztahu k podnikání (Ing. Votava). Úspěšně byl ukončen projekt Vybrané ekonomické
a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie č. 5/2013 (Mgr. Štěpánek, Ing. Černý, Mgr.
Neděla). S výzkumnou činností pedagogů a zejména doktorandů katedry je spojena rozsáhlá
publikační činnost, která zahrnuje i jejich příspěvky na řadě mezinárodních i tuzemských
konferencí (viz publikační činnost).
Pracovníci katedry působí jako členové redakčních rad řady odborných časopisů: Prof.
Boháček – Průmyslové vlastnictví, Acta MUP, Acta InformaticaPragensia; Prof. Marková –
Daně a finance; Prof. Dědič – Obchodněprávní revue, Obchodní právo, Právní rádce, Bulletin
advokacie; doc. Chvátalová – Fórum sociální politiky; JUDr. Grmelová je od roku 2014
zahraniční korespondentkou pro Českou republiku odborného časopisu European Food and
Feed Law Review vydávaného v Bruselu). Prof. Marková a Prof. Dědič jsou členy Legislativní
rady vlády. Prof. Marková působí dále jako členka Akreditační komise MŠMT a členka
rozkladové komise MPO; Prof. Dědič je předsedou rozkladové komise ČNB, členem komise
MS ČR pro aplikaci nové civilní legislativy, rozhodcem Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
a rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha; Prof. Boháček je
členem rozkladové komise MF ČR pro oblast cen, členem Rady pro koncepci a výzkum
Institutu kontroly a členem Panelu GAČR P408 Právo a politologie; doc. Švarc je členem
pracovní skupiny Právo a veřejná správa AK MŠMT; JUDr. Kříž je členem rozkladové komise
ČNB; doc. Chvátalová je členkou pracovní podskupiny pro koordinaci sociálního zabezpečení
v EU při MPSV.
Zahraniční styky
V roce 2014 pokračovala spolupráce v přípravě výuky i ve vědecko-výzkumné činnosti
s John Marshall LawSchool Chicago, s EU v Bratislavě a s Univerzitou v Turku (kampus Pori).
Učitelé katedry se aktivně účastnili mezinárodních konferencí v zahraničí.
Kvalifikační a personální rozvoj
Doktorské studium v roce 2014 úspěšně ukončil Anton Radajkin.

8.7. Katedra politologie
Katedra politologie se v roce 2014 soustředila na další rozvoj vědecké a pedagogické
činnosti, zapojování studentů doktorského studia do vědeckých výzkumů a zlepšení publikační
aktivity. Již tradičně proběhly 2 mimosemestrální kurzy v rámci bakalářského i magisterského
studia jako „Letní škola politologie 2014“ s cílem posílit interaktivní metody výuky a napomoci
posílit meziročníkové kontakty studentů politologie. Kromě toho měli studenti letní školy opět
možnost vyslechnout přednášky několika významných odborníků z praxe. Katedra také
pokračuje ve spolupráci s řadou nevládních organizací (Transparency International,
Rekonstrukce státu, Fond Otakara Motejla, Amnesty International, Naši politici o.s. a další)
i státních institucích (NKÚ, MŠMT), podílí se na konkrétních aktivitách těchto organizací,
například na monitoringu volebních kampaní (Vymětal) a spolupracuje s organizacemi v rámci
studentských krátkodobých odborných stáží. Většina členů katedry je členy České společnosti
pro politické vědy.
Studijní a pedagogická činnost
I v roce 2014 věnovala katedra velkou pozornost výuce předmětů v cizích jazycích a opět
rozšířila jejich nabídku. Zároveň se věnovala rozšíření nabídky oborných praxí. Kromě
tradičních stáží v Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, u Transparency
International a v Amnesty International, nově katedra zajistila pro studenty FMV stáže na
Nejvyšším kontrolním úřadu. Probíhala také příprava nové vedlejší specializace s názvem
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„Rozhodovací procesy v politice a veřejné správě“, která by měla být nabízena studentům od
podzimu 2015 s cílem vhodně doplnit studijní programy vyučované na fakultě zejména
z hlediska propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Již tradičně zařadili
členové katedry do výuky svých předmětů řadu přednášek odborníků z praxe.
Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2014 započali členové katedry realizaci grantu s názvem „Lokální politické elity jako
klíčoví aktéři demokratizace“ financovaného z prostředků Grantové agentury České republiky
pod vedením docenta Müllera. Dále se katedra zapojila do řešení mezinárodního projektu
Evropské komise „EIGE Study: Women in Power and Decision Making“ (V. Dvořáková),
spolupodílela se na pořádání mezinárodní konference „Czech-Norwegian Network for Capacity
Building in Integrated Water Resources Management“ financované z Norských fondů (A. Lisa)
a dokončovala jako spolupříjemce Visegradský projekt zaměřený na lobbing (P. Vymětal). Ve
spolupráci s Fondem Otakara Motejla katedra uspořádala první ročník konference o lokální
politice s názvem „Otvírejme radnice“ (v programovém výboru: V. Dvořáková, K. B. Müller,
P. Vymětal), na této konferenci se organizačně podíleli také doktorandi a studenti oboru
Politologie.
Mezi nejvýznamnější publikační aktivity katedry v roce 2014 lze uvést 3 články
v časopisech s impakt faktorem a 5 článků v časopisech v databázi SCOPUS. Členové katedry
politologie se spolu s dalšími pracovníky FMV také podíleli na zpracování monografie
„Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti“ (V. Dvořáková, K. B. Müller,
P. Vymětal)
Zahraniční styky
Katedra politologie má kolektivní členství v organizaci ECPR. Jednotliví pracovníci katedry
jsou pak individuálními členy těchto mezinárodních organizací: IPSA – Vladimíra Dvořáková,
Jana Reschová, Jan Němec; APSA – Karel B. Müller; PSA – Jan Němec. Ze zahraničních cest
byl významný šestitýdenní studijní pobyt ve Velké Británii zaměřený na problematiku lobbingu
a skládání účtů (Vymětal). Dále účast na 23. světovém kongresu IPSA v Montrealu
(Dvořáková, Reschová), na konferenci ECPR ve Vídni - Standing Group on Parliaments’
Conference (Němec), nebo na zasedání pracovní skupiny legislativních a parlamentních
specialistů organizace PSA v Londýně (Němec). Profesorka Dvořáková byla v roce 2014
jmenována jedním ze tří co-editorů mezinárodního odborného časopisu World Political Science
Review, který vydává Mezinárodní asociací politických věd (IPSA). Od září 2014 přijala
Katedra politologie na roční studijní pobyt doktoranda z Brazílie.
Kvalifikační a personální rozvoj
V roce 2014 působili na katedře dva profesoři na plný úvazek, jeden docent na plný a jeden
docent na poloviční úvazek a dále tři pracovníci na plný a jeden pracovník na poloviční úvazek
mající vědeckou hodnost Ph.D. či CSc. V tomto roce také katedra přijala šest nových studentů
doktorského studia (tři do prezenční a tři do kombinované formy studia). Katedra v brzké době
připravuje zahájení jednoho jmenovacího a jednoho habilitačního řízení.

8.8. Katedra románských jazyků
Počtem posluchačů, kvalitou výuky i odbornou činností (aplikovaná lingvistika,
lingvodidaktika, lexikologie, lexikografie, interkulturní studia, iberoamerikanistika,
translatologie) patří katedra mezi nejvýznamnější pracoviště v oboru romanistiky v České
republice. Zajišťuje odbornou výuku čtyř románských jazyků – francouzštiny, španělštiny,
italštiny a portugalštiny, a to pro všechny jazykové úrovně dle SERRJ. Pozornost cílí na výuku
odborného jazyka z oblasti ekonomie, obchodu, politologie, práva, cestovního ruchu apod.,
65

Výroční zpráva FMV VŠE za rok 2014

nabízí též kurzy zaměřené na sociokulturní reálie frankofonních, hispanofonních, italofonních
a lusofonních zemí.
Studijní a pedagogická činnost
Katedra je jediným pracovištěm v České republice, které je autorizovaným zkušebním
centrem pro diplomy Pařížské obchodní komory (A2-C1) a zároveň Madridské obchodní
komory (B1-C2). Zkoušky Pařížské obchodní komory se konají dvakrát ročně a vykazují 100%
úspěšnost, což je nejen dokladem vysoké úrovně jazykových kompetencí jednotlivých studentů,
ale také kvality přípravných kurzů.
V roce 2014 byl významně inovován způsob evaluace základních kurzů. Byla vytvořena
elektronická testovací báze pro tři kurzy francouzštiny 2RO101-3 a čtyři kurzy italštiny
2RO131-4, rovněž úspěšně proběhlo pilotní testování. Pozitivní výsledky jsou motivací
k dalšímu postupu tímto směrem a k využití podobných moderních metod jazykové výuky.
Pro studenty magisterského studia nabízí katedra možnost studia vedlejší specializace 2KJ
(francouzština, španělština, italština), rovněž garantuje povinně volitelný předmět Didaktika
ekonomického jazyka v doktorském studiu Teorie vyučování ekonomických předmětů.
Vědecko-výzkumná činnost
Díky progresivní koncepci vědy a výzkumu, podpoře odborného růstu, cílené stimulaci
a systematické osvětě o žádoucích druzích výstupů v konkrétních domácích i zahraničních
časopisech, se akademičtí pracovníci katedry intenzivně zapojují do publikační i výzkumné
činnosti. Bylo úspěšně obhájeno pokračování grantu IGA zaměřeného na interkulturní
komunikaci v podnikové kultuře nadnárodních firem románských zemí (řešitelka PhDr. D.
Kovářová, Ph.D., MBA), přijat nový projekt IGA věnovaný odborné právnické terminologii ve
francouzštině (řešitelka PhDr. J. Priesolová, CSc.), ukončen projekt Erasmus Mundus Akce 3
(doc. PhDr. V. Hlavičková, CSc.) a podán projekt GAČR (PhDr. D. Kovářová, Ph.D., MBA).
Akademičtí pracovníci rovněž publikovali příspěvky v odborných tuzemských i zahraničních
periodicích (ERIH, SCOPUS, RVVI, ostatní recenzovaná periodika) a ve sbornících
z mezinárodních konferencí.
Zahraniční styky
Na katedře působí zahraniční lektoři v rámci mezivládních dohod s Francií a Itálií, externě
s katedrou dlouhodobě spolupracují zahraniční pedagogové a odborníci ze zastupitelských
úřadů Francie, Španělska, Itálie i dalších románských zemí, kteří se pravidelně účastní výuky,
zejména formou přednášek o aktuální politicko-ekonomické situaci. Byla navázána úzká
spolupráce s Business France ve věci stáží studentů FMV, první ročník proběhl velmi úspěšně.
Kvalifikační a personální rozvoj
Katedra patří mezi pracoviště s významným počtem odborných asistentů s Ph.D./CSc.
(celkem 7), z nichž mnozí pracují na splnění požadavků k zahájení habilitačního řízení.

8.9. Katedra ruského jazyka
KRUJ zajišťuje výuku ruštiny zejména pro posluchače FMV v kurzech pokročilého
hospodářského jazyka (kurzy 2RU201-206), pro posluchače všech fakult kurzy základní
a pokročilé úrovně obecného jazyka (2RU101-106), kurzy reálií, konverzace, gramatiky aj.
Podílí se též na výuce ruštiny jako jednoho z jazyků vedlejší specializace komerční jazyky.
Katedra zajišťuje rovněž výuku češtiny jako cizího jazyka převážně na bázi angličtiny. Katedra
otevírá kurzy povinné a celoškolsky volně volitelné.
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Studijní a pedagogická činnost
Ve výuce odborné ruštiny jsou používána skripta a učebnice vlastní provenience. V ZS 2014
byla publikována skripta:
Antošová A.: Elementary Czech
Antošová A.: Basic Czech
Horvátová M.: Korespondence a jednání v ruštině

Pro výuku obecného jazyka využívá katedra učebnice renomovaných autorů. Výuka je
pravidelně aktualizována materiály z ruských odborných a populárních časopisů, využívají se
moderní audiovizuální prostředky jak pro výuku v odborných kurzech, tak i ve výuce obecného
jazyka. Pro zájemce z řad zahraničních studentů nabízí katedra možnosti zdokonalovat se
v odborném jazyce, gramatice a stylistice češtiny v rámci volitelných předmětů. Velká
pozornost je věnována výuce češtiny na základě angličtiny, která se realizuje podle požadavků
zahraničního oddělení rektorátu.
V LS 2014 proběhlo první kolo zkoušek na získání mezinárodních certifikátů osvědčujících
znalost ruského jazyka. Zkoušky z obecného jazyka úrovně B2 skládali 2 studenti.
Z obchodního jazyka skládalo zkoušku 42 % studentů kurzu 2RU206 a všichni úspěšně
(obchodní jazyk úrovně B2 a C1). V LS 2015 se zkoušky budou konat ve spolupráci s Ruským
střediskem vědy a kultury a Obchodní a průmyslovou komorou RF, předpokládáme účast asi
50 % studentů kurzu 2RU206.
V rámci doplňkové činnosti organizuje dr. Filip přípravné kurzy češtiny (na základě ruštiny)
pro zahraniční uchazeče o studium na VŠE. Kurzy jsou dvousemestrové, jednosemestrové
a probíhá i letní škola češtiny.
Učitelé se také podílejí na překladech a tlumočení pro potřeby školy. Opakovaně
připravovali testy pro uchazeče o výměnný pobyt na zahraničních univerzitách a podíleli se na
výběrovém řízení.
Vědecko-výzkumná činnost
Učitelé katedry publikují v metodicko-lingvistickém časopise Cizí jazyky, který je zařazený
do seznamu odborných časopisů MŠMT. Pravidelně v tomto časopise zpracovávají ruskou
verzi terminologické slovníkářské přílohy.
Katedra se v rámci nespecifikovaného výzkumu zabývá sledováním a zkoumáním rozvoje
odborného jazyka, výsledkem je Slovník vybraných česko-ruských a rusko-českých
ekonomických termínů, publikovaný v r. 2013.
Učitelé katedry se podíleli na organizaci mezinárodního semináře učitelů ruského jazyka
jako jazyka cizího „Язык, литература и культура как грани межкультурного общения“
a vystoupili se dvěma referáty.
Zahraniční styky
V roce 2014 byla navázána spolupráce s Moskevskou státní univerzitou M. V. Lomonosova
(MGU). Při organizování certifikačních zkoušek bude KRUJ spolupracovat s Ruským
střediskem vědy a kultury, protože při počtu zájemců o zkoušky by pro katedru samostatné
pořádání zkoušek bylo finančně neúnosné
Kvalifikační a personální rozvoj
V dubnu 2015 S. Harbitski úspěšně složil všechny předepsané zkoušky a obhájil disertační
práci. PhDr. Martin Filip složil všechny zkoušky a dokončuje disertační práci, v tomto semestru
bude mít tzv. malou obhajobu. Předpokládáme, že práci obhájí do konce kalendářního roku.
Tím by počet učitelů s Ph.D. / CSc. dosáhl 60 %. Mgr. Průšová se připravuje na složení
rigorózních zkoušek.
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8.10.

Katedra světové ekonomiky

Studijní a pedagogická činnost
Katedra (KSE) realizovala hlavní specializaci Evropská integrace (garant E. Cihelková,
posléze doc. Müller) a tři vedlejší specializace: Evropská ekonomická integrace (I. Němcová),
Rozvojová studia (S. Šaroch) a Čínská studia (V. Kašpar). Vedlejší specializace Rozvojová
studia byla podrobena zásadní změně, která by měla vést ke zvýšení její atraktivnosti. V rámci
projektu Interní rozvojové soutěže „Inovace předmětové skladby a obsahu výuky ve vedlejší
specializaci Rozvojová studia“ 1 zaměstnankyně absolvovala kurz „Institutions and
Development“ na Kiel Institute for the World Economy (T. De Castro). Byly vytvořeny
a akreditovány tři nové předměty: „Ekonomie nerovnosti a chudoby“ (Šaroch, Sejkora),
„Institucionální ekonomie pro rozvoj“ (v rámci vedlejší specializace Rozvojová studia); (T. De
Castro); „Economic potential of the Middle East and North Africa region“ (v angličtině); (T. De
Castro).
Dále pak KSE zajišťovala výuku řady předmětů, jimiž vstupuje do dalších oborů na VŠE
(Mezinárodní ekonomie) a všech oborů na FMV (hlavně Geografie světového hospodářství,
Světová ekonomika, Mezinárodní ekonomie II, Komparativní ekonomika). V bakalářském
oboru Manažer obchodu nadále působili: P. Hnát (Mezinárodní ekonomické prostředí)
a P. Žamberský (Ekonomie). V doktorském studiu začala katedra zajišťovat předmět
Mezinárodní ekonomie III v anglickém jazyce (S. Šaroch). Byl poprvé realizován nový kurz na
rozvíjení praktických dovedností v rámci projektového managementu strukturálních
a investičních fondů EU (P. Černý).
KSE zajišťovala výuku 6 předmětů v cizím jazyce, z toho 4 v angličtině: „Economic
Integration of Central Europe to the EU“ (I. Němcová); „European Sustainable Development
Policy“ (B. Vondrušková); „Doing Business in Selected World Marktes“ (T. De Castro),
„Economic Geography and Development of Emerging Markets“ (T. De Castro a J. Vlčková),
1 v ruštině „Ekonomičeskij potencial postsovětskogo regiona“ (A. Sudliankou) a 1 v němčině
„Europäische Wirtschafts-und Währungsunion“ (M. Záklasník).
Katedra vyučuje řadu předmětů v rámci studijních oborů v anglickém jazyce: v rámci
programu International and Diplomatic Studies působili P. Hnát a P. Žamberský v předmětu
„International Economic Relations“; v rámci programu International Business P. Žamberský
v předmětu „International Economics“; v rámci bakalářského oboru International Business
J. Vlčková v předmětu „Geography of the World Economy“; v rámci bakalářského oboru
Corporate Finance and Management P. Hnát v předmětu „World Economy Trends“. KSE
uskutečnila 3 mimosemestrální kurzy v anglickém jazyce, ve kterých působily: hostující
profesorka z ETH Curych (Švýcarsko) Bublu Thakur-Weigold (10. - 14. 11. 2014) a Qi
Hudečková (18. - 28. 11. 2014, 18. – 27. 3. 2014), hostující profesorka z University of Finance
and Economics (Čína).
Do výuky (přednášky, semináře) byla zapojena i řada odborníků z praxe v ČR, např. R. Fürst
(ÚMV); M. Procházka (konzultant v oblasti rozvojové spolupráce, bývalý pracovník České
rozvojové agentury); Z. Čech (Evropská komise); L. Hyklová (EU SME Centre, Peking),
M. Černý (Škoda Auto), J. Fousek (Virtuse Energy), P. Vávra (MZV ČR), K. Zapletalová
(HKDTC), J. Kantůrek (MZV ČR), D. Vávrová (Centrum transferu technologií, VUT Brno),
L. Mynářová (Nafigate Corporation), V. Horna (Lasvit) a další. KSE dále pořádala semináře
z mikroekonomie pro učitele, které vedla dr. M. Nečadová.
KSE zajišťovala rovněž odborné stáže pro studenty hlavní specializace Evropská integrace
a vedlejších specializací Evropská ekonomická integrace a Čínská studia.
V rámci soutěže ESOP byly oceněny 2 diplomové práce (Z. Stuchlíková, S. Šaroch),
1 bakalářská práce (Z. Stuchlíková) a 1 seminární práce (Z. Stuchlíková). V soutěži Komerční
banky o nejlepší disertační práci získali první 3 místa doktorandi KSE (T. De Castro, J. Antal,
J. Vlčková).
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Členové katedry (P. Hnát, Z. Stuchlíková, J. Antal) se od dubna 2014 zúčastnili řešení
projektu FMV financovaného z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního
města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) s názvem Inovace
studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky
orientované specializace studentů.
P. Hnát a J. Bič se na přelomu roku 2013 a 2104 účastnili na základě spolupráce
s International School of Business and Management (VŠE) vzdělávacího projektu „Zvyšování
kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti řízení a personální politiky ve Zlínském kraji“.
Projekt je realizován agenturou KUSTOD a financován z Evropského sociálního fondu EU
a státního rozpočtu ČR.
Jeden pracovník vystoupil na Diplomatické akademii MZV ČR, a to P. Žamberský
s přednáškou na téma „Makroekonomické reálie“.
V rámci rozvojového projektu VŠE v Praze – „Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze
v oblasti managementu vědy a vzdělávání“ byla absolvována soft-skillová školení (T. De
Castro).
Vědecko-výzkumná činnost
Tři členové KSE (P. Hnát, Z. Stuchlíková, T. de Castro) se účastnili mezinárodního
vědeckého projektu Visegrádského fondu s názvem „Current Trends and Perspectives in China
– V4 Trade and Investment“. Vědecký tým byl složen ze zástupců Fakulty mezinárodních
vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě, University of Lodz, University of West Hungary
a Chinese Academy of Social Sciences. Sborník z konference tohoto projektu, která se konala
v březnu 2014, byl zařazen do databáze CPCI. Na konci roku 2014 byla podána žádost o vládní
grant ČLR „The Stakeholders in Central and Eastern European Countries and Its Implications
to China“ s partnerskou institucí Institute of European Studies, Chinese Academy of Social
Sciences (projekt úspěšně podán – výsledek z roku 2015). Projekt navazuje na předchozí
spolupráci v rámci výše zmíněného projektu Visegrádského fondu. (T. De Castro, P. Hnát,
J. Vlčková). Dalšími partnerskými institucemi jsou: University of Ljubljana, University of
Belgrade, Polish Academy of Sciences, Latvian Institute of International Affairs, Comenius
University in Bratislava, Slovakia, Central and Eastern European Center for Asian Studies,
Hungary, Institutual Aspen Romania, Institute of Asian Studies, Slovakia.
Další členové katedry (J. Antal, T. De Castro, J. Vlčková) realizovali projekt „How to
Benefit from Global Value Chains: Implications for the V4 Countries“. Partnerskými
institucemi byly Jagelonská univerzita Krakow, Maďarská akademie věd a Ekonomická
univeriza v Bratislavě. I. Němcová participovala na projektech „Think Visegrad – V4 Think
Tank Platform“ a „Creating Greater Synergies Among the EU Countries: A New Perspective
for Visegrad Countries.“
Tři členové KSE (P. Hnát, Z. Stuchlíková, T. de Castro) se od podzimu 2013 účastnili
mezinárodního vědeckého projektu Visegrádského fondu s názvem „Current Trends and
Perspectives in China – V4 Trade and Investment“. Vědecký tým byl složen ze zástupců
Fakulty mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě, University of Lodz,
University of West Hungary a Chinese Academy of Social Sciences. Projekt byl zakončen na
jaře 2014 společnou konferencí a vydáním sborníku, který je evidován v mezinárodní databázi.
T. De Castro navázala na tuto konferenci dalším rozvíjením spolupráce s čínskými partnery
z Pekingu.
Z. Stuchlíková absolvovala v květnu/červnu 2014 měsíční výzkumný pobyt na Sophia
University, Tokio, Japonsko (v rámci programu „Podpora doktorandů a post-doktorandů na
VŠE a ČZU v Praze, 2012-2014“).
Členové KSE (J. Antal, P. Hnát, M. Jiránková, J. Bič) se významně podíleli na organizaci
i vědeckém programu mezinárodní vědecké konference s názvem Konkurenceschopnost ČR

69

Výroční zpráva FMV VŠE za rok 2014

2015: Strategie jejího zvyšování, kterou na základě memoranda o vzájemné spolupráci na
sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness
Report Světového ekonomického fóra pořádají CMC Graduate School of Business, Fakulta
mezinárodních vztahů a Česká manažerská asociace.
Pracoviště bylo nositelem 2 projektů podpořených v rámci Interní grantové soutěže VŠE
(IGS) na FMV – „Vliv ekonomického rozvoje Číny na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony“
(M. Jiránková) a „Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize“ (I. Němcová).
Projekty byly platformou pro zapojení studentů doktorského stupně a mladých akademických
pracovníků do vědecké práce.
V roce 2014 proběhla další dvě kola projektu Evropské komise „Laboratoř Evropské unie:
sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU“ (E. Cihelková, M. Jiránková, J. Antal).
Ve Výzkumném týmu FMV za KSE působila M. Jiránková; na činnosti Centra asijských
studií (CAS) participovali 2 pracovníci KSE (T. De Castro, Z. Stuchlíková), obdobně
pracovníci KSE se účastnili činnosti Centra evropských studií (J. Antal, J. Bič, P. Hnát).
Celkem 7 pracovníků participovalo v tematicky zaměřených výzkumných minitýmech FMV
(Jiránková, Hnát, Antal, Neumann, Stuchlíková, Žamberský, Jeníček).
V roce 2014 má KSE v databázi publikační činnosti zachyceno 75 záznamů, z toho
3 monografie (HNÁT, Pavel. Politická ekonomie globálních nerovnováh. 1. vyd. Praha:
Nakladatelství Oeconomica, 2014, STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Japonská ekonomika ve 21.
století. Trendy a problémy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, JENÍČEK,
Vladimír, GROFOVÁ, Šárka. Least Developed Countries. Characteristic, Comparison,
Problems. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014), 5 článků v časopise
s impact faktorem, 2 články SCOPUS, 14 článků v časopisech na tzv. Seznamu a další.
Zahraniční styky
Tak jako v předešlých letech, i v roce 2014 se řada členů KSE, včetně doktorandů, účastnila
mezinárodních konferencí v zahraničí (a vystoupila s příspěvkem): 2014 Global Business and
Technology Association (GBATA) „Managing in an Interconnected World: Pioneering
Business and Technology Excellence“, Baku, Ázerbájdžán (T. De Castro, M. Erbenová).
Pracovníci katedry se rovněž aktivně zúčastnili i dalších významných mezinárodních
konferencí: J. Antal 4th ICHSS 2014 - International Conference On Humanities & Social
Sciences (Budva-Černá Hora), S. Šaroch 2 konferencí MSED (Ostrava, Ostravice)
a 1 pracovník byl členem vědeckého výboru mezinárodní konference Bezpečnostné fórum
2014 (12. - 13. 2. 2014) v Banské Bystrici (Vošta).
Pracovníci katedry participovali na rozvojových projektech VŠE v Praze – „Rozvoj
vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání“ (T. De Castro,
J. Bič, P. Hnát, Z. Stuchlíková). V rámci prvního projektu byl realizován měsíční výzkumný
pobyt na Chinese Academy of Social Sciences, Peking, ČLR a jazykový pobyt na SprachCaffe,
Rabat, Maroko. Řada členů byla i nadále zapojena do mezinárodních institucí jako je EADI –
Evropská asociace rozvojových výzkumných a vzdělávacích institucí. P. Pavlík dvakrát
vycestoval na zasedání Výkonného výboru (Amsterodam, Bonn).
Kvalifikační a personální rozvoj
V průběhu roku 2014 skončily pracovní poměry následujících pracovníků: prof. Cihelková,
doc. Karpová, doc. Kašpar, dr. Formanová, Mgr. Machytka, dr. Řehořová a Ing. Zapletal.
Doktorské studium v roce 2014 úspěšně ukončilo 6 doktorandů: Mgr. Jiří Horák, Ph. D., Ing.
Věra Formanová, Ph. D., Peter Kögler, MA, Ph. D., Ing. T. De Castro, Ph.D., Mgr. Jarolím
Antal, Ph.D. a Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. Úspěšně se habilitoval doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Jedna zaměstnankyně byla na mateřské dovolené. Ke konci roku 2014 působili na katedře:
1 profesor, 6 docentů, 6 odborných asistentů a 1 asistent v celkovém rozsahu 12 úvazků.
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8.11.

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Studijní a pedagogická činnost
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka zajišťuje výuku odborných předmětů
v bakalářském studijním oboru Mezinárodní studia – diplomacie, magisterském studijním
oboru Mezinárodní politika a diplomacie a doktorském studijním oboru Mezinárodní politické
vztahy. Zároveň realizuje v angličtině odborné předměty magisterského studijního oboru
International Diplomatic Studies a doktorského studijního oboru International Political
Relations. Zabezpečuje rovněž výuku předmětů zaměřených na mezinárodní politiku
a diplomacii pro další studijní obory FMV. Podílí se i na realizaci Univerzity třetího věku.
V rámci pedagogické činnosti se Středisko dlouhodobě soustředí na rozvoj spolupráce
s praxí. V roce 2014 ve výuce vystoupila více než dvacítka velvyslanců akreditovaných v České
republice a řada odborníků z oblasti české zahraniční politiky a diplomacie. Jako součást
prohlubující se internacionalizace výuky Středisko uskutečnilo 5 mimosemestrálních kurzů
hostujících profesorů zaměřených např. na využívání jazyka v diplomacii nebo na praxi
mezinárodního vyjednávání.
Na základě poptávky praxe a v zájmu širšího uplatnění studentů v září 2014 Středisko
zahájilo výuku v rámci vedlejší specializace Ekonomická diplomacie. Příprava obsahu
předmětů a výukových materiálů probíhala s podporou Interní rozvojové agentury VŠE. Na
výuce v hojné míře participovali odborníci z praxe – např. MZV nebo CzechTrade.
Vědecko-výzkumná činnost
Ve výzkumné a publikační činnosti se Středisko dlouhodobě zaměřuje na obecné trendy ve
světové a evropské politice a jejich odraz v postavení České republiky v mezinárodních
vztazích a v české zahraniční politice. V roce 2014 výzkum probíhal zejména v rámci projektu
financovaného Grantovou agenturou České republiky „Možnosti a meze českého zahraničně
politického aktivismu“.
Akademičtí pracovníci SMSJM publikovali v roce 2014 2 monografie a na řadě dalších
participovali jako spoluautoři. Dále se podíleli na publikaci 2 článků s impakt faktorem,
1 článku v časopise zařazeném do databáze Scopus a řadě dalších časopiseckých statí
a konferenčních příspěvků, včetně příspěvků s potenciálem na zařazení do databáze CPCI.
Již tradičně proběhla konference „Mezinárodní vztahy očima mladých badatelů“, tentokrát
tématem „25 let bez železné opony – výzvy pro aktéry mezinárodních vztahů“.
Zahraniční spolupráce
Jak v pedagogické, tak i ve vědecké činnosti, klade Středisko důraz na rozvoj kontaktů se
zahraničními pracovišti. Ze zahraničních akademických a výzkumných institucí k jeho
partnerům patří např. Diplomatická akademie ve Vídni, Univerzita v Hamburku (Fakulta
ekonomických a společenských věd), Sciences Po v Paříži či MGIMO v Moskvě. Stále
intenzivnější je rovněž kooperace se slovenskými institucemi, např. Ústavem politických věd
Slovenské akademie věd nebo Universitou Mateja Bela v Bánské Bystrici. Středisko je aktivně
zapojeno rovněž do činnosti Evropského konsorcia pro politický výzkum (ECPR), Asociace
pro studium mezinárodních vztahů ve střední a východní Evropě (CEEISA), Asociace škol
mezinárodních vztahů a dalších odborných sítí a seskupení.
Kvalifikační rozvoj
V roce 2014 na Středisku působili 2 profesoři a 1 docent v plném pracovním úvazku a
2 docenti v částečném pracovním úvazku. Probíhalo jmenovací řízení doc. PhDr. Jana Eichlera,
Ph.D. a v říjnu bylo rovněž zahájeno habilitační řízení Mgr. Ing. Radky Drulákové, Ph.D.
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Doktorské studium úspěšně ukončil 1 doktorand. Do výuky se na částečný pracovní úvazek
zapojil hostující zahraniční vyučující Sardor Usmanov.

8.12. Centrum evropských studií
Centrum evropských studií (CES) působí na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 1996
a zaměřuje se na vzdělávací, výzkumnou a publikační činnost související s problematikou
evropské integrace. Činnost CES má interdisciplinární charakter a zahrnuje široké spektrum
aktivit zaměřených na ekonomické, politické, společenské, právní a jazykové aspekty evropské
integrace. Stejně jako v minulých letech i v roce 2014 představovaly aktivity CES celou řadu
forem (přednášky, semináře, mezinárodní konference, vydávání časopisu atp.) a byly
financovány ze tří zdrojů: z hlavní činnosti, doplňkové činnosti a účelových prostředků. Část
aktivit CES byla financována nadací Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
Vzdělávací aktivity pro studenty VŠE
CES pokračovalo ve svých tradičních aktivitách. Už pošesté se konal Evropský den, který se
tentokrát zaměřil na Novou finanční perspektivu 2014 – 2020 z pohledu ČR. Na této akci
vystoupilo několik uznávaných odborníků (např. z MMR, MPO, Evropské komise) a ze strany
účastníků se akce setkala s velkým ohlasem. Akce byla podpořena nadací KAS.
Centrum evropských studií dále realizuje ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a EU Office
České spořitelny tzv. Certifikát evropských studií, který je určen nejlepším studentům
magisterského studijního oboru Evropská integrace.
Organizační aktivity a mezinárodní spolupráce
CES v roce 2014 pokračovalo při realizaci svých akcí ve spolupráci s dalšími institucemi,
které se podílely na organizaci či obsahovém zajištění akcí (Úřad vlády ČR, Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Evropská komise). Ve většině akcí, do kterých se CES zapojilo, bylo
hlavním organizátorem a koordinátorem.
CES ve spolupráci s Konrad-Adenaur-Stiftung a Romanem Chlupatým zorganizovalo dva
semináře na téma Evropský sociální model: Jak krize změnila sociální blahobyt v Evropě. První
seminář se týkal Skandinávského sociálního modelu, který se konal 19. května 2014. Vystoupili
na něm Torben M. Andersen (Aarhus University), Ivan Jukl (MZV), Christine Krierg-Boden
(Kiel Institute for World Economy).
Druhý seminář se konal 20. října 2014 tentokrát k sociálně tržnímu hospodářství. Seminář
začal přednáškou Matthiase Schäfera (Konrad-Adenauer Stiftung Berlin) a vystoupili také Igor
Tomeš (Univerzita Karlova), David Marek (Deloitte, Praha) a další.
CES také uspořádalo seminář „Ekonomické dopady členství ČR v EU – 10 let“. Na semináři
byly prezentovány dvě studie, které hodnotí desetileté členství České republiky v Evropské
unii. Studii 10 let členství České republiky v Evropské unii: Makroekonomický vývoj
a ekonomická integrace, kterou zpracovalo analytické centrum Glopolis, představil analytik Jiří
Čáslavka, studii Ekonomické vyhodnocení členství České republiky v EU po deseti letech,
zpracované Úřadem vlády ČR, prezentoval Aleš Chmelař. Do diskuse se pak zapojili Jan
Bureš, ekonom Československé obchodní banky a Jan Jedlička z EU Office České spořitelny.
CES ve spolupráci s Českou podnikatelskou reprezentací v Bruselu se podílelo na organizaci
seminářů, které probíhali v Evropském domě během celého roku 2014.
Pravděpodobně nejvýznamnější akcií CESu, pořádanou 6. listopadu 2014 na Vysoké škole
ekonomické byla mezinárodní konference na téma Transatlantického obchodního
a investičního partnerství (TTIP). Akci společně pořádalo CES s Ministerstvem průmyslu
a obchodu, Asociace pro mezinárodní otázky, Britské velvyslanectví, Evropskou komisí
a s dalšími partnery. Na akci vystoupila řada významných hostů (zástupců MPO, Svazu
průmyslu a dopravy, Diplomatické mise USA při EU a zástupců byznysu), včetně hlavního
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vyjednavače samotné dohody. Celá konference byla také přenášena online na webu České
televize.
Publikační a vědecká činnost
V roce 2014 byla publikována dvě čísla odborného časopisu „Současná Evropa“, který byl
zařazen na oficiální seznam recenzovaných periodik v ČR, což zajišťovalo uvedení
publikovaných článků v časopise do databáze RIV.

8.13. Centrum asijských studií
V současné době má CAS pouze jednoho stálého zaměstnance (ředitel centra na 0,5 úvazku),
další „nominální“ členové, kteří se příležitostně podílejí na činnosti Centra, jsou kmenově
ukotveni na svých odborných katedrách.
Pedagogická a vzdělávací/přednášková činnost
Doc. Sýkora působí v rámci fakulty jako školitel (Ing. Markéta Heczková, téma doktorské
práce „Vybrané územní spory ve východní Asii jako zdroj nestability v regionu: Vliv vzájemného
obchodu na rizika konfliktu mezi státy“) a zajišťuje výuku v některých předmětech - 2MO252:
Doing Business in Selected Markets, 3MA395: Etiketa pro manažery, přednáška na téma
„Japonsko v mezikulturní komunikaci“; rovněž se podílel na výuce v zahraničí pro Lund
University a Oxford Brooks University.
Centrum v roce 2014 uspořádalo mimořádnou přednášku prof. Akiri Iriyeho (Emeritní
profesor Harvard University) na téma A Historian Looks at the Contemporary World“ (9. 10.
2014) a zorganizovalo (společně s Velvyslanectvím Korejské republiky) mezinárodní
konference na téma „25 Years after the Fall of Communism in the Czech Republic and its
Implications for the Korean Peninsula“, která se konala na VŠE dne 13. 11. 2014.
Vědecko-výzkumná činnost
V uplynulém roce se vědecko-výzkumná činnost CAS soustředila především do těchto
oblastí:
a) Japonsko-čínské vztahy: současný stav v historické perspektivě
b) Problém ekonomické nerovnosti a sociální exkluze v zemích východní Asie
c) Japonské ekonomické myšlení v prostoru a čas (mezinárodní projekt vedený Waseda
University, Japonsko)
Výsledky výše uvedených výzkumných aktivit byly prezentovány na následujících
mezinárodních konferencích:
a) The 10th Biennal Conference of the European Association for Chinese Stuedies (EACS),
Coimbra University, Portugalsko, 23. - 26. 7. 2014. Na konferenci byl v rámci sekce
International Relations organizován zvláštní panel The current Sino-Japanese tensions and the
role of the Japan Factor in China's neighbourhood diplomacy, ve kterém doc. Sýkora přednesl
příspěvek na téma „Trust and distrust in Sino-Japanese relations: Haunted past and risky
future“.
Publikační výstupy (s ohledem na publikační frekvenci a recenzní řízení budou
výstupy publikované v průběhu roku 2015):
i. článek Japonsko-čínské vztahy po sedmdesáti letech: Krize důvěry a selhání elit
publikovaný v odborném časopise Mezinárodní vztahy
ii. článek Mistrust and the Sino-Japanese Relationship (společně s prof. Caroline
Rose, Leeds University) publikovaný v odborném časopise Japan Forum (vydává
the British Association for Japanese Studies v nakladatelství Taylor & Francis, Londýn)
b) The 14th International Conference of the European Association for Japanese Studies
(EAJS) University of Ljubljana, Slovinsko, 27. – 30. 8. 2014. Na konferenci vystoupil doc.
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Sýkora v panelu Inequalities and Neoliberalism, který byl organizován v rámci sekce
Economics, Business and Political Economy, a přednesl příspěvek na téma „Where Have All
the Homeless Come From?: Neoliberalism, Institutional Change and Social Exclusion in
Contemporary Japan“.
V rámci publikační činnosti doc. Sýkora publikoval kapitolu SÝKORA, Jan, Vyrobeno
v Japonsku: Cesta tradice i změny v kolektivní monografii Made in Japan: Eseje o současné
japonské popkultuře, Praha: Labyrint, 2014, ISBN 978-80-87260-63-0.

8.14. 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 2014 studovalo v postgraduálním
kurzu 29 studentů. Ve spolupráci s konsorciem čtyř francouzských vysokých škol realizuje
IFTG postgraduální manažerské studium, jehož absolventi získávají francouzský státní diplom
Master Management et Administration des Entreprises. Studenti jsou zapsáni na Université
Jean Moulin Lyon 3, ale přitom studují v Praze. Institut organizuje i semináře pro studenty
z francouzských vysokých škol. V roce 2014 se jednalo o 4 semináře pro studenty z IAE de
Paris.
Institut dále organizuje výuku francouzského jazyka. Jedná se o výuku ekonomické
francouzštiny pro podniky a francouzštiny pro veřejnou správu se zaměřením na problematiku
EU.

8.15. Institut pro udržitelné podnikání
Institut pro udržitelné podnikání na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze byl zřízen jako pracoviště, jehož hlavním posláním je všestranné zkoumání
otázek udržitelného rozvoje v globálním, regionálním i místním měřítku, se zvláštním zřetelem
na dopad těchto procesů do podnikatelské sféry. Zabývá se jak společenskoekonomickými, tak
environmentálními souvislostmi udržitelného rozvoje, jeho historií, současnými problémy
a jejich řešením, nástroji prosazování takovéhoto rozvoje a mezinárodní spoluprací při
uplatňování zásad udržitelného rozvoje. Hlavní těžiště práce Institutu spočívá ve
vědeckovýzkumné činnosti a činnosti publikační. Na přípravě a řešení projektů velmi úzce
spolupracuje s kolegy dalších pracovišť FMV VŠE i s kolegy z kateder jiných fakult VŠE
a s externími spolupracovníky.
Studijní a pedagogická činnost
Výsledky práce jsou uplatňovány i v pedagogické oblasti, při zajišťování výuky předmětů
zaměřených na prosazování udržitelného rozvoje, racionálního nakládání s přírodními zdroji
a ekonomii a politiku ochrany životního prostředí. Členové institutu přednášejí zejména na
Katedře politologie FMV VŠE, kde mj. garantují vedlejší specializaci „Ekonomie a politika
životního prostředí“ a magisterský obor „Environmental Policy and International Relations“
v současné době připravený pro výuku v anglickém jazyce. V roce 2014 vedli 4 Ph.D. studenty
na oboru Politologie.
Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2014 probíhaly práce na následujících projektech:
- Projekt GAČR č. 13-07036S „Modelování vyjednávání v politice životního prostředí
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-

-

-

při asymetrii informace“.
Projekt Norských fondů/EEA „Czech-Norwegian Network for Capacity Building in
Integrated Water Resources Management“, v rámci kterého byla mj. ve dnech 22. –
24. října 2014 uspořádána na VŠE Praha mezinárodní konference.
Ve dnech 6. – 7. listopadu 2014 byla na VŠE Praha uspořádána 16. mezinárodní
konference doktorandských studentů a mladých vědecko-výzkumných pracovníků
„Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations“, ze
které je traqdičně vydávána knižní publikace.
IGA – Impacts of Environmental Goods Trade Liberalization
IGA – Renewable sources of Energy in the Czech Republic

75

Výroční zpráva FMV VŠE za rok 2014

Závěr
FMV si dlouhodbě udržuje velmi dobré jméno nejen v České republice, ale díky
internacionalizaci, nabídce studijních oborů v angličtině a rozvoji spolupráce se školami
prakticky v celém světě se dostává do povědomí i v zahraničí. Velkou zásluhu na tom má
úspěšně zvládnutý proces akreditace a reakreditace EPAS, která znamená v evropském
i světovém měřítku známku nejvyšší kvality.
Rok 2014 přinesl ověření skutečnosti, že – pokud se podaří zapojit pracovníky fakulty
a získat je pro myšlenku zvyšování kvality ve všech oborech činnosti fakulty, výsledky se
dostaví. Svědčí o tom například výrazné navýšení publikační činnosti v kvalitních
impaktovaných a recenzovaných časopisech. Jedním z hybatelů byly nepochybně motivační
pobídky, ale také přesvědčení, že „na to odborně mám“, a že to stojí za námahu. V tomto trendu
je nezbytné pokračovat a pokusit se získat většinu pracovníků fakulty, aby úspěch nestál pouze
na aktivních jedincích.
Jednotlivé kapitoly Výroční zprávy za rok 2014 podávají přesvědčivé svědectví o úsilí
fakulty, kateder i jednotlivých pracovníků školy. Cesta, po které se FMV vydala, je náročná
a nelze polevit a spokojit se s dosaženým. Jen pokračováním v nastoupením úsilí můžeme
dosáhnout našeho dlouhodobého cíle, zařazení FMV mezi fakulty a pracoviště, o kterých se
mluví s uznáním jako o těch nejlepších ve svém oboru.

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
děkan
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Výroční zpráva o hospodaření Fakulty mezinárodních vztahů
VŠE v Praze za rok 2014
Cílem předkládané zprávy je podat úplný přehled o hospodaření fakulty a informovat
o financování všech hlavních oblastí činnosti fakulty.
Jedná se především o činnosti rozpočtované – vzdělávání a věda a výzkum –
financované MŠMT, kde je uvedeno i hodnocení vůči rozpočtu. Dále pak činnosti hrazené
z účelových dotací – grantů, rozvojových projektů a v neposlední řadě z příjmů z darů,
účelových příspěvků, z příjmů hlavní činnosti a doplňkové činnosti fakulty.
Tabulka 1 v příloze udává ve sl. 2 celkové náklady vynaložené na výše uvedené
druhy činností v porovnání s rokem 2013 (sl. 3) a z toho i mzdových prostředků. V roce
2014 FMV vynaložila celkem 168 059 tis. Kč (ř.15) na zabezpečení všech svých aktivit. Z toho
převážná část (74,7%) byla financována jako v roce 2013 z dotací na vzdělávání (ukazatel
A+K) ř.1 a vědu a výzkum (ř.2 až 4). Podíl čerpání vyjmenovaných druhů dotací na celkových
nákladech má meziročně klesající trend, což potvrzuje plánovanou snahu o zvyšování podílu
ostatních zdrojů financování na dotacích z MŠMT.
Při meziročním porovnání celkově vynaložených nákladů sl. 7 i mzdových
prostředků sl. 8, řádek 16, je zřejmé, že meziroční růst nedosahuje výše loňského roku (6 %
a 4,9 %), ale přesto vykazuje nárůst v těchto ukazatelích o 1,3 % resp. 0,3 %, což v absolutních
částkách představuje 2092 tis. Kč v celkových nákladech a 252 tis. Kč ve mzdových
prostředcích. Snížení obou těchto ukazatelů nejvíce ovlivnil pokles institucionální podpory
(ukončení výzkumného záměru) téměř o 4 mil. Kč (ř. 3). Naopak celkový nárůst je samozřejmě
ovlivněn nejvíce výší čerpání dotace na vzdělávání (ř. 1). I když v průběhu roku 2014 došlo ke
zvýšení tarifních mezd, proti této tendenci působí pokles počtu pracovníků, čímž i objemu
vyplacených mzdových prostředků. Které další oblasti financování se na nárůstu (poklesu)
podílely je zřejmé z údajů dalších řádků ve sl. 7 a 8. Z nedotačních zdrojů největší nárůst
v příjmech i výdajích zaznamenaly placené studijní programy v angličtině – ř. 8 doktorský,
magisterský (IDS, MA EGEI) a bakalářský (IBB). Již tradičně vzrostla i doplňková činnost –
a to především kateder KRUJ a KAJ. Celkem očekávaně, již třetím rokem meziročně mírně
klesají příjmy z poplatků za přijímací zkoušky, odpovídající poklesu počtu uchazečů
o studium.
Rozdíl mezi disponibilními prostředky (sl. 1) a použitými prostředky ve sl. 2 v roce
2014 tvoří převod finančních prostředků do roku 2015 uvedený ve sl. 6, řádku 15. Z částky
25 482 tis. Kč bylo do roku 2015 převedeno formou časového rozlišení 18 063 tis. Kč
(doplňková činnost, prostředky za doktorandy samoplátce, studijní programy v AJ, poplatky za
přijímací řízení a mimořádné studium), prostřednictvím fondu účelových prostředků pak 463
tis. Kč (v roce 2014 nepoužité dary, zůstatky GA a účelové příspěvky). Ze stipendijního fondu
se převádí do roku 2015 4 606 tis. Kč (ř. 11, sl. 6). Z fondu provozních prostředků bylo
z plánovaných 4 175 tis. na zvýšení rozpočtu na vzdělávání použito pouze 2 194 tis. Kč, rozdíl
1 981 tis. Kč (ř. 1, sl .6) se za rok 2014 vrací zpět do fondu a s částkou 2 436 tis. Kč převedených
z fondu odměn VŠE a částkou 213 tis. Kč přiznanou MŠMT v závěru roku činí jeho stav
k 31.12.2014 15 508 tis. Kč.
Meziroční růst nákladů nejvýznamnějších položek financování, tj. nákladů na
vzdělávání (ř. 1) a vědu a výzkum (ř. 2 a 3) z dotací MŠMT ve sl. 2 a sl. 3 TAB 1 uvádí
podrobněji, podle nákladových druhů TAB 2. I když v oblasti vzdělávací činnosti došlo již ve
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fázi rozpočtu k jeho navýšení o 3 % oproti roku 2013, čerpán byl jen na 98,2 % (úspora 1 981
tis. Kč – sl. 6, ř. 1 TAB. 1). Přesto ve srovnání s čerpáním roku 2013 došlo k navýšení
celkových nákladů o 2,9 % z 102 642 tis. Kč na 105 589 tis. Kč v roce 2014. Z toho nárůst
mzdových prostředků činí 2,4 % a ostatních nákladů 4,2 %.
Naopak objem finančních prostředků pro oblast vědy a výzkumu z MŠMT (sl. 4, 5, 6, TAB.
2) i za rok 2014 poklesl z celkových nákladů 22 195 tis. Kč v roce 2013 na 17 418 tis. Kč v roce
2014, což představuje pokles na 78,5 % roku předchozího. Ten je tentokrát důsledkem nejen
ukončení výzkumného záměru, ale i snížením objemu finančních prostředků na interní granty.
V oblasti mzdových prostředků došlo k poklesu na 77,7 % roku předchozího.
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Tab. 1: Přehled čerpání nákladů dle finančních zdrojů v roce 2014 (srovnání s rokem 2013) za FMV v tis. Kč
Rozpočet
(výnosy)
k 31.12.2014
vč. 1670 tis. FPP
1.

1. Vzdělávání (AB100)

Čerpání (náklady)
Převod
celkem
z toho: mzdové prostředky do roku 2015
2014
2013
2014
2013
sl.1 - sl.2
2.

3.

4.

5.

6.

Meziroční
porovnání
nákladů v %
sl.2/sl.3

Meziroční
porvnání
MP v %
sl.4/sl.5

7.

8.

102,9

102,4

107 570

105 589

102 643

77 808

75 994

1 981

4 309

4 309

5 233

593

783

0

82,3

75,7

13 109

13 109

16 962

7 385

9 480

0

77,3

77,9

4. Granty VaV (GA, GT, GZ)

2 531

2 483

1 464

1 371

562

48

169,6

244,0

5. Rozvojové projekty (RP) a FRVŠ

1 423

1 423

1 000

646

299

0

142,3

216,1

6. Dary a příspěvky (DR,ÚP)

2 516

2 100

1 583

447

665

416

132,7

67,2

7. Příjímací řízení+mimoř.studium (HD)

2 372

2 286

2 530

1 201

1 249

86

90,4

8. Placené akreditované programy v AJ

15 845

10 047

9 003

4 444

4 075

5 798

225

225

265

113

175

0

10. Doplňková činnost (DC)

25 925

13 746

11 028

5 003

5 477

11. Stipendia
prospěch.mimořádná

11 230

6 623

7 191

x

2. Interní granty (IG) (specifický výzkum)
3. Institucionální podpora (IP200040)

9. Tisk skript (HD)

238,3

186,6

84,9

64,6

12 179

124,6

91,3

x

4 607

92,1

x

12.

zahraniční

989

989

1 490

x

x

0

66,4

x

13.

doktorská

5 130

5 130

5 064

x

x

0

101,3

x

367

0

511

x

x

367

0,0

x

193 541

168 059

165 967

101,3

100,3

14. Fond investičního majetku
15. Celkem neinvestiční náklady
Vysvětlivky:

FPP – Fond provozních prostředků

99 011

98 759

25 482

Pozn. V řádku 3, sl. 3 je v zájmu srovnatelnosti uvedeno čerpání včetně výzkumného záměru, který tímto rokem skončil.

MP – mzdové prostředky
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Tab. 2: Přehled čerpání příspěvků na vzdělávání, vědu a výzkum roku 2014 ve srovnání s rokem 2013 v tis. Kč
Příspěvek na vzdělávání (AB100)
Druh nákladu

Čerpání
2014

Materiál celkem

2014/2013 v %

1.

3.

Čerpání

Podíl nákladů

2014

2013

2013/2012 v %

IG, IP

IG, IP a VZ 1)

4.

5.

6.

952

518

183,8

732

834

87,8

v tom: Drobný hmotný majetek

82

205

x

149

196

x

Knihy a časopisy

481

63

x

405

394

x

Copy a tisk.papír

98

160

x

60

50

x

Ostatní materiál

262

66

x

93

155

x

29

24

x

25

39

x

Cestovné tuzemské

17

18

94,4

119

66

180,3

Cestovné zahraniční

651

600

108,5

971

1 116

87,0

19

22

86,4

Služby celkem

728

510

142,7

v tom: Telefony

205

317

x

0

Tisk, servis, kopírování, inzerce

102

58

x

29

135

x

Vložné, členské příspěvky

194

92

x

132

155

x

36

1

x

2

2

x

100

0

x

276

336

x

91

42

x

61

182

x

Mzdy

77 808

75 994

102,4

7 977

10 264

77,7

Pojistné ke mzdám

25 365

24 961

101,6

2 534

3 372

75,1

49

19

4 585

5 713

80,3

Spotřeba ze skladů VŠE

Reprefond

Přístupy k databázím,software
Překlady, korektury, porad.práce
Ostatní služby

Jiné ostatní náklady
v tom

Vysvětlivky:

500

20

x

810

61,7
x

stipendia

103

1 989

2 366

84,1

režie VŠE,poplatky

-74

2 596

3 347

77,6

17 418

22 195

78,5

NÁKLADY CELKEM
1)

Podíl nákladů
2013

1.

Dotace na vědu a výzkum z MŠMT

105 589

102 642

IG = interní granty
IP = institucionální podpora
VZ = výzkumný záměr
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