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Úvod
Rok 2016 byl určitým mezníkem ve vývoji Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) Vysoké školy
ekonomické v Praze (VŠE), a to jak z hlediska vnitřního řízení fakulty, tak i s ohledem na objektivní
změny ve vnějším prostředí. K 1. únoru 2016 se své funkce ujalo nové vedení fakulty, které započalo
s realizací důležitých změn v oblasti dalšího strategického směřování fakulty v souladu s dlouhodobými
cíli v nově formulovaném Strategickém záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze pro období 2016 – 2020.
Strategický záměr vymezuje novou misi a vizi FMV a v návaznosti na klíčové strategické priority
VŠE pro období 2016 – 2020 definuje sedm klíčových oblastí pro další rozvoj, kterým jsou
internacionalizace, vzdělávání vedoucí k uplatnění absolventů na trhu práce, relevance vědeckovýzkumné činnosti, vnitřní hodnocení kvality, spolupráce s praxí, rozvoj lidských zdrojů a efektivní
řízení. První tři oblasti lze přitom považovat za stěžejní, další čtyři pak za podpůrné.
Vysoká míra internacionalizace základních činností fakulty i jejího akademického prostředí je
chápána jako významný podpůrný nástroj k dosažení ostatních strategických cílů i jako klíčový
strategický cíl sám o sobě. Jde o základní diferenciační prvek od ostatních fakult VŠE, jenž je současně
základem její identity. Nadále byly proto rozvíjeny vztahy s významnými zahraničními partnery na
celoškolské i fakultní úrovni. V rámci celé VŠE zajišťovala FMV v roce 2016 nejvyšší počet
intenzivních kurzů zahraničních hostujících profesorů, byla na prvním místě také z hlediska počtu
vyslaných studentů do zahraničí i počtu odučených zahraničních výměnných studentů. Relativně vysoký
byl i počet vyslaných učitelů v pozici hostujících profesorů do zahraničí. Zcela nově pak bylo rozhodnuto
o zavedení povinnosti získat autentickou mezinárodní zkušenost, a to ve formě semestrálního
výměnného pobytu nebo stáže či vybraného souboru předmětů zahraničních profesorů pro klíčové
magisterské obory FMV.
V oblasti pedagogické činnosti usilovala fakulta o další zvýšení kvality i posílení transparentnosti
akademické činnosti s konečným cílem vysoké uplatnitelnosti absolventů studijních oborů FMV na trhu
práce. Dále se tak rozvíjela zejména spolupráce s praxí formou odborných stáží, vyzvaných přednášek
odborníků a zpracování případových studií. Nově pak bylo rozhodnuto o výrazném posílení studia cizích
jazyků na bakalářském stupni a zavedení výše zmíněné povinnosti autentické mezinárodní zkušenosti
v magisterském studiu.
Rovněž řízení vědeckovýzkumné činnosti prošlo významnou koncepční změnou. V rámci Plánu
koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
v Praze na období 2016 – 2019 byla nově značná část prostředků tzv. institucionální podpory alokována
přímo na jednotlivé katedry za účelem jejich adresnějšího využití a lepší integrace hodnocení vědeckého
výkonu pracovníků v rámci jejich individuálních plánů personálního rozvoje. Současně byla na fakultní
úrovni zavedena také podpora excelentní vědecké činnosti, jež se stala výchozím kamenem pro
plánovaný vznik centra výzkumné excelence FMV, ve kterém by působili špičkoví vědečtí pracovníci
ze zahraničí.
Velmi důležitým aspektem rozvoje akademického prostřední na fakultě byla v roce 2016 také činnost
studentských spolků, a to zejména Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK)
a Junior Diplomat Initiative (JDI). Oba spolky organizovaly celou řadu velmi zajímavých akcí, z nich
nejvýznamnější byly zejména spolupráce s World Economic Forum při sběru dat pro hodnocení
konkurenceschopnosti zemí a navázaná konference k dané problematice (SKOK) či velice úspěšná
debata s ministrem zahraničích věcí (JDI).
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
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

Proděkan 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 asijských studií
Centrum evropských studií
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
Proděkan 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 pro
zahraniční programy
Studijní referentka pro
zahraniční programy

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
Ing. Eliška Vavrouchová
Monika Vydrová
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková,
Ph.D.

josef.tauser@vse.cz
eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz
vydrova@vse.cz

Ing. Radek Čajka, Ph.D.

radek.cajka@vse.cz

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

hnatp@vse.cz

Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

stepanek@vse.cz

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D.

jiri.sejkora@vse.cz

Lenka Procházková

prochazl@vse.cz

Hana Tatoušková
Jana Horáčková
Bohumira Holečková

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

Ing. Eva Grebe

eva.grebe@vse.cz

Ing. Andrea Petránková

andrea.petrankova@vse.cz

radka.drulakova@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)
Patricie Parschová
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
parschp@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 Černá
Ruského jazyka (KRUJ)

Instituty
Centrum evropských
studií (CES)
Centrum asijských studií
(CAS)
Institut pro udržitelné
podnikání (IUP)

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

Vedoucí / sekretariát
E-mail
Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
jarolim.antal@vse.cz
(ředitel)
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
stuchliz@vse.cz
(ředitelka)
doc. Ing. Petr Šauer, CSc.
sauer@vse.cz
(ředitel)
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2. Orgány fakulty
2.1. Vedení
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. – děkan
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. – statutární zástupce děkana, proděkan pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. – proděkanka pro vědu a doktorské studium
Ing. Radek Čajka, Ph.D. – proděkan pro zahraniční vztahy a PR
Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a finance
Ing. Eliška Vavrouchová – tajemnice fakulty

2.2. Vědecká rada
Interní členové
doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Externí členové
prof. Ing. Peter Baláž, CSc.
prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc.
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
JUDr. Věra Jeřábková, CSc.
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc.
doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Ing. Jiří Maceška
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
doc. Ing. Štefan Žák, Ph.D.

2.3. Akademický senát
Kurie akademických pracovníků

Studentská kurie

Mgr. Alena Češková (KAJ)
- předsedkyně
Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. (KSE)
- 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. (KOPKK)
PhDr. Zuzana Míšková (KAJ)
PhDr. Eva Nováková (KNJ)
PhDr. Jana Poláková (KAJ)
PhDr. Zdena Pošvicová (KAJ)
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. (KOPKK)

Bc. Martin Vokálek
- místopředseda
Bc. Jana Stehlíková
- tajemnice
Bc. Michaela Listová
Ing. Ondřej Sankot
Bc. Aldar Tsybyktarov
Bc. Jakub Zezula

3. Studijní a pedagogická činnost
3.1. Studijní programy
Fakulta měla v roce 2016 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
 Economics of Globalisation and European Integration
 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)
 magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijním
oborem
 Mezinárodní a evropská studia – diplomacie
 doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory
 Evropská studia
 Mezinárodní obchod
 Mezinárodní ekonomické vztahy
 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 ani v roce 2016 na základě
výsledků přijímacího řízení otevřen.

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
9
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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. Významně se rozšířilo studium mezinárodních vzdělávacích programů v rámci
celoživotního vzdělávání: letních škol v programu Obchodní vztahy mezi Evropskou Unií
a Latinskou Amerikou – španělsky se účastnilo 47 studentů, podzimní školy Virginia
Polytechnic University se účastnilo 43 studentů. Dále byly realizovány Kurzy odborné
a jazykové přípravy (250 osob).

3.3. Zájem o studium, přijímací řízení a jeho výsledky
V roce 2016 Fakulta mezinárodních vztahů opět uskutečnila elektronické přijímací zkoušky
přímo ve studijním systému InSIS, 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
bakalářské studium, kde může děkan nově snížit bodovou hranici pro splnění testu na 40 %.
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 2016/17
Obor

Předpokládaný
počet přijatých

Počet přihlášených
Celkem

% k předpokládanému
počtu přijatých

Počet přijatých

Bodový limit
pro přijetí

Celkem Muži Ženy

IB

50

101

202

177

76

36

40

MN

60

95

158

1045

60

29

31

MO

400

875

219

1575

412

151

261

MS

120

391

326

1650

144

44

100

PL

50

17

34

-

0

0

0

PP

100

147

147

1550

52

11

41

RC

100

249

249

1550

88

18

70

FMV

880

1 875

213

832

289

543

Tab. 3.2: Počet uchazečů v jednotlivých oborech pomaturitního studia v letech 2000–2016
Obor
IB
MN
MO
MS
PL
PP
RC
FMV
VŠE

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

2015
96
123
1 018
442
×
170
308
2 157
10 634

2016
101
95
875
391
17
147
249
1 875
9 327

Obor
IB
MN
MO
MS
PL
PP
RC
FMV
VŠE

2001
×
×
97,68
106,83
×
88,18
×
100,00
105,82

2002
×
×
99,85
94,31
×
80,07
×
95,54
104,68

2003
×
×
143,34
87,16
×
63,85
×
113,39
120,46

2004
×
×
142,96
43,79
×
58,45
100,00
111,97
115,96

2005
×
×
147,83
56,00
×
81,76
139,95
127,87
164,37

2006
×
×
139,30
54,24
100,00
87,16
140,45
125,06
155,55

2007
×
×
123,28
62,42
157,50
81,76
128,54
118,28
167,18

2008
×
×
137,43
55,38
177,50
71,62
100,50
117,74
167,34

2009
×
×
115,34
68,01
220,00
73,31
115,88
114,32
152,73

2010
×
×
108,38
70,50
197,50
72,30
106,95
109,82
153,70

2011
×
100,00
113,17
71,22
155,00
76,35
111,91
116,63
152,85

2012
×
130,77
105,09
58,80
137,50
73,65
100,50
106,58
141,51

2013
100,00
135,16
92,66
65,53
122,50
73,99
88,59
104,62
126,87

2014
118,18
163,74
78,37
57,87
100,00
66,22
102,48
97,04
108,04

2015
96,97
135,16
76,20
45,76
×
57,43
76,43
83,03
99,03

2016
102,02
104,40
65,49
40,48
42,50
49,66
61,79
72,17
86,86

Obor
IB
MN
MO
MS
PL
PP
RC
FMV
VŠE

Relativně
Obor
IB
MN
MO
MS
PL
PP
RC
FMV
VŠE

2000
×
×
100,00
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
11
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3.3.2. Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů
Počet přihlášek oproti akademickému roku 2015/16 mírně poklesl, což je dáno jak klesající
prostupností z bakalářského stupně studia do navazujícího magisterského, tak nižšími počty
absolventů bakalářského studia FMV. Počet přijatých se ale oproti předchozímu akademickému
roku zvýšil. 47 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. Tab. 3.3 uvádí přesná čísla.
Tab. 3.3: Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu
pro akademický rok 2016/17

Obor

Předpokládaný
počet přijatých

Počet přihlášených
Celkem

% k předpokládanému
počtu přijatých

Počet přijatých

Přijato bez
přijímacích
zkoušek*

Celkem Muži Ženy

CR

75

245

327

4

132

18

114

EI

40

28

70

1

41

6

35

EGEI

10

10

100

--

9

7

2

IDS

25

49

196

--

38

18

20

MO

350

480

137

31

286

93

193

MP

60

136

227

8

64

21

43

PL

60

16

27

0

10

3

7

PP

40

98

245

3

60

24

36

660

1062

161

47

640

190

450

FMV

*) Pro akademický rok 2016/2017 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 2016/17 bylo na Fakultu mezinárodních vztahů přijato do doktorského
studia 30 studentů. Oproti předchozímu roku velmi mírně poklesl celkový počet přijatých, a to
o 4 studenty. Od tohoto akademického roku nejsou samostatně vypisovány obory Evropská
studia a Mezinárodní obchod, do těchto oborů už studenti nebyli přijímáni. Naopak byl nově
akreditován obor Mezinárodní ekonomické vztahy, do kterého se přihlásilo nejvíce zájemců
(z 18 zájemců bylo 12 přijatých).
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Tab. 3.4: Výsledky přijímacího řízení na doktorské studium pro akademický rok 2016/17

ME
MEE
MP
MPE
MH
MHE
POL
POLE
Celkem

18
1
12
1
8
6
46

15
1
9
1
7
4
37

2
1
3
1
7

Cizinci z toho

1
1
2

12
0
7
1
6
0
4
0
30

Vysvětlivky:
ME
Mezinárodní ekonomické vztahy
MEE
International Economic Relations
MP
Mezinárodní politické vztahy
MPE
International Political Relations
MH
Obchodní a mezinárodní hospodářské
právo

MHE
POL
POLE

4
5
4
3
16

6
2
2
1
11

1
1

Vládní
stipendia

Český
program

Kombinovaná

Prezenční

Přijatých celkem

Prezenční

-

1
1

Commercial and International Economic
Law
Politologie
Political Science

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 2015 dále snížil (o 176). Rychleji přitom klesal počet studentů
bakalářského (o 120) než navazujícího magisterského studia (o 56).
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Samopl.

Distanční/
kombinov.
nebo
prezenční

Český
program

Nenastoupili do studia

Nevyhovělo požadavkům

Dostavilo se

Počet přihlášených

Studijní obor

Občanství ČR

1
1
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Tab. 3.5: Počty studentů v roce 2015 – stav k 31. 10. 2016
Studijní program
Studijní obor

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

Typ studia
Navazující
Bakalářské
magisterské

1894

Celkem

10

10

1447
250

3341
250
204

9

9

57
36

57
36
117
161
1742
155
353
257
57
57
3408

204

117
161
942

800
155

353
117
3
3
1897

140
54
54
1511

3.4.2. Doktorské studijní programy
Celkový počet studentů doktorských programů se v akademickém roce 2016/17 ve srovnání
s předchozím rokem téměř nezměnil. Celkově studuje na FMV 151 studentů, zatímco
v uplynulém roce to bylo celkem 154 studentů. Ze čtyř studijních oborů, ze kterých mohli
studenti v tomto akademickém roce vybírat, studuje nejvíce studentů v oboru Mezinárodní
obchod, který však už není otevírán (zapsaní studenti v něm dostudují).
Tab. 3.6: Počty studentů v jednotlivých oborech doktorského studia k 31. 12. 2016
Studijní
obor

Počet doktorandů
Z toho
Prezenční Kombinovaná
Vládní
forma
forma
Samoplátci
stipendisté
studia
studia

ES + ESE
2
11 + 1
MO + MOE
7+1
28 + 2
ME + MEE
4
9
MP + MPE
15 + 2
16
MH + MHE
9
19
POL + POLE
7
18
Celkem
47
104
Vysvětlivky:
ES
Evropská studia
ESE
European Studies
ME
Mezinárodní ekonomické vztahy
MEE
International Economic Relations
MO
Mezinárodní obchod
MOE
International Trade
MP
Mezinárodní politické vztahy

1
3
2
6
MPE
MH
MHE
POL
POLE

14

-

Celkem
13 + 1
35 + 3
13 + 0
31 + 2
28 + 0
25 + 0
145 + 6

Celkem český
a anglický
program
14
38
13
33
28
25
151

International Political Relations
Obchodní a mezinárodní hospodářské
právo
Commercial and International Economic
Law
Politologie
Political Science
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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 2015 klesl
o 40. V relativním vyjádření představují cizinci i v roce 2016 21,2 % studentů bakalářských
a magisterských programů FMV, tedy stejně jako v roce 2015.
Tab. 3.7: Počty studentů cizího občanství v roce 2016 – stav k 31. 10. 2016
Studijní program

Typ studia

Studijní obor

Navazující
magisterské

Bakalářské
Economics of Globalisation and
European Integration
Mezinárodní ekonomické vztahy

458

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

Celkem
1

1

260
28

718
28
38

4

4

15

15

30

30

147

93
9
372

26

26

10
2
2
263

72
31
2
2
721

38

93
9
225

72
21

Politologie
Politologie

Fakulta mezinárodních vztahů

458

15
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3.5.2. Doktorské studijní programy
V roce 2016 studovalo na FMV 20 cizinců ze 12 států (Afghánistán, Argentina, Bělorusko,
Írán, Kanada, Kazachstán, Rusko, Slovensko, Spolková republika Německo, Srbsko,
Španělsko, Ukrajina). Žádný student nemá vládní stipendium.
Tab. 3.8: Počty zahr. studentů v jednotlivých oborech doktorského studia (k 31. 12. 2016)
Studijní obor
Evropská studia
Mezinárodní obchod
Mezinárodní ekonomické
vztahy
Mezinárodní politické
vztahy
Obchodní a mezinárodní
hospodářské právo
Politologie
Celkem

Prezenční

Z toho
vládní
stipendisté

Z toho
samoplátci

Kombinovaná

Celkem

1

3
4

1
3

-

3
5

1

1

-

-

2

2

2

2

-

4

-

3

-

-

3

1
5

2
15

6

-

3
20

3.6. Počty absolventů
3.6.1. Bakalářské a magisterské studijní programy
V roce 2016 studium na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně ukončilo celkem 551
studentů, kteří získali titul Bc. (bakalář) a 495 studentů, kteří získali titul Ing. (inženýr).
Celkový počet absolventů klesl oproti předchozímu roku o 120, s tím, že počet absolventů
bakalářských programů klesl o 9,52 % a počet absolventů magisterských programů klesl
o 11,13 %.
Tab. 3.9: Počty absolventů bakalářských a magisterských programů v roce 2016

Studijní obor

Bakalářské programy
Změna
2015
2016
v%

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 Business
International and Diplomatic Studies
Podnikání a právo
Politologie
Economics of Globalization and European
Integration
Fakulta mezinárodních vztahů

Magisterské programy
Změna
2015
2016
v%
65
69
6,15

58

62

6,90

20
106

23
108

15,00
1,89

341

269

-21,11

0

22

100,00

56
28

56
11

0,00
-60,71

19
62
31
9

7
42
29
10

-63,16
-32,26
-6,45
11,11

609

551

-9,52

557

495

-11,13

25

16

4
294
48

25

0,00

0 -100,00
262 -10,88
51
6,25
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3.6.2. Doktorské studijní programy
Počet absolventů se v roce 2016 oproti loňskému roku snížil o 8, následující tabulka
zachycuje jejich rozložení mezi obory. V roce 2016 úspěšně ukončilo svá studia 11 doktorandů,
v roce předchozím to bylo 19 studentů (v roce 2014 celkem 12 studentů, v roce 2013 celkem
18 studentů, v roce 2012 celkem 20 studentů, v roce 2011 celkem 11 studentů, v roce 2010
celkem 18 studentů, v roce 2009 celkem 19 studentů, v roce 2008 celkem 29 studentů, v roce
2007 celkem 20 studentů a v roce 2006 celkem 21 studentů).
Tab. 3.10: Počty absolventů doktorského studia v roce 2016
Obor
Evropská studia
Mezinárodní obchod
Mezinárodní politické vztahy
Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Politologie
Celkem

Absolventi
2
4
1
4
11

3.7. Inovace uskutečňovaných studijních programů
a uplatnění nových forem studia
I v roce 2016 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. 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.
I v roce 2016 se uskutečnila řada zajímavých mimosemestrálních kurzů hostujících
zahraničních pedagogů a expertů z praxe. FMV v roce 2016 pokračovala v analýze a prezentaci
výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového
ekonomického fóra. Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK) pokračoval
i v dalších aktivitách, mimo jiné v organizování Cyklů Investičních večerů ve spolupráci
s Investičním webem a Exportních večerů.
Dílčí inovace a tvorba nových předmětů je podrobněji popsána v kapitolách věnovaných
jednotlivým katedrám. Na fakultní úrovni došlo v roce 2016 k dalšímu rozvoji systému praxí
a stáží pro studenty. Fakulta dále naplňovala memorandum o spolupráci v oblastech vzdělávání,
výzkumu a rozvoje lidských zdrojů s Agenturou CzechTrade. Studenti FMV měli možnost
realizovat stáže v centrále CzechTrade a v jejích zahraničních kancelářích. Stážisty dále
přijímaly např. Stálá mise ČR při Evropské unii, Česká centra, kanceláře CzechTrade (Miláno,
Chicago, Sydney a další), firma Lasvit v Paříži, Londýně a Dubaji. Stáže jsou studentům FMV
uznávány do studia za odpovídající počet ECTS kreditů a jsou finančně podporovány z fondů
Erasmus+ nebo ze stipendijního fondu FMV. Nabídek stáží neustále přibývá. V letním semestru
2015/2016 se uskutečnilo celkem 65 studentských stáží, z toho 36 v zahraničí, a v zimním
semestru 2016/2017 jich bylo 40, z toho 27 v zahraničí. Podpořeny byly částkou převyšující
1,8 milionu Kč. V rámci předmětu 22F401 Odborná praxe se v roce 2016 konalo celkem 20
praxí. Celosemestrální odborné stáže se zúčastnili studenti v následujících firmách a institucích:
Lasvit (Paříž, Londýn), DHL Infromation Services, Henkel Německo, Hilti, Philip Morris
neboVienna Insurance Group.

17

Výroční zpráva FMV VŠE za rok 2016

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, ovšem v posledních letech se významně zvýšila. Nižší neúspěšnost na
bakalářském studiu nadále koreluje s požadavky, které museli studenti splnit při přijetí ke studiu
na fakultu a daný obor studia. V roce 2016 je studijní neúspěšnost na bakalářském
i magisterském navazujícím studiu vyšší než před rokem.
Tab. 3.11: Studijní neúspěšnost v roce 2016, stav k 31. 10. 2016
Studijní program
Mezinárodní ekon. vztahy
Politologie

Bakalářské

Magisterské
293
11

Navazující magisterské
1
–

197
8

Celkem
491
19

3.9.2. Doktorské studijní programy
V roce 2016 bylo ukončeno studium 21 doktorandům, což je o 7 více oproti loňskému roku.
Z uvedeného počtu ukončilo studium 10 doktorandů pro neplnění studijních povinností (ve
většině případů vypršela zákonná doba studia), 9 doktorandů ukončilo studium na vlastní žádost
(z osobních důvodů) a 2 studenti nenastoupili do studia (z pracovních či osobních důvodů). Za
hlavní příčinu studijní neúspěšnosti lze považovat nezvládnutí intenzivní pracovní zátěže
v běžném zaměstnání a požadavků doktorského studia.
Tab. 3.12: Studijní neúspěšnost v doktorském studiu v roce 2016
Neplnění
povinností

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

3.10.

Ukončení na vlastní
žádost
3
4
3
-

2
2
4

Nenastoupili
Celkem
ke studiu
3
6
1
6
4

10

1
9

1
2

2
21

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.
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3.11.

Poskytovaná stipendia

Celkový objem prostředků, které plánuje fakulta v akademickém roce 2016/2017 vydat na
stipendia pro své studenty je 7 milionů korun. Největší část této sumy, téměř 2 miliony korun,
je alokována na prospěchová stipendia. Prospěchové stipendium bude v akademickém roce
2016/2017 pobírat celkem 55 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 a na stáž do zámoří nebo Ruska může
od fakulty získat finanční příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů takového studia, a to ve výši
15.000 nebo 10.000 Kč v závislosti na studijních výsledcích. Vyšší stipendium je vypláceno
studentům se studijním průměrem do 1,50 za předchozí akademický rok, ve kterém získali
alespoň 40 kreditů. 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
2016/2017 alokováno 2,9 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 2016/2017 je na tuto položku alokováno 700.000 Kč. Dalších
80.000 Kč FMV vyčleňuje na podporu studentských spolků: SKOK, JDI a Model United
Nations Prague. Studenty, kteří si zvyšují svou kvalifikaci nad rámec základních studijních
povinností formou 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, KRUJ, KNJ či KOP KK). Na
akademický rok 2016/2017 na tuto položku fakulta vyčlenila 500.000 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
Tab. 3.13: Prospěchová stipendia
2015/16
Studijní průměr
1,00

2016/17
Výše
měsíčního
stipendia (Kč)
5 000

Počet
stipendistů

Studijní průměr
7 1,00

Výše
měsíčního
stipendia (Kč)
5 000

Počet
stipendistů
7

do 1,10 včetně

4 000

15 do 1,10 včetně

4 000

16

do 1,20 včetně

3 000

39 do 1,20 včetně

3 000

32

Celkem

61 Celkem

19
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Tab. 3.14: Mimořádná stipendia v roce 2016
2015/16
Typ mimořádného jednorázového
Výše stipendia (v
stipendia
Kč)

2016/17
Počet
stipendistů

Výše stipendia
(v Kč)

Počet
stipendistů

Studentské pomocné vědecké síly

2 000

28

2 000

33

Červené diplomy magisterské

7 500

16

7 500

1

Červené diplomy bakalářské

4 500

38

4 500

2

82

Celkem

36

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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Počet prezenčních doktorandů
15
18
12
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4. Informační a komunikační technologie
Fakulta využila pro financování rozvoje informačních a komunikačních technologií
zdroje:
 prostředky na nákupy přidělené z rozpočtu školy fakultě (294 tis. Kč),
 prostředky kateder z hlavní činnosti (84 tis. Kč),
 prostředky z Interní grantové agentury (76 tis. Kč),
 prostředky z institucionální podpory vědy (90 tis. Kč)
 prostředky z doplňkové činnosti kateder (113 tis. Kč).
Celkem tak hodnota nakoupených zařízení činila 657 tis. Kč.
Mezi hlavní nákupy fakulty v roce 2016 patří:
 11 notebooků (převážně s dokovací stanicí nebo chladící podložkou – notebooky použitelné
pro výuku a domácí práci učitelů),
 1 zařízení All-in-One,
 2 stolní PC s LCD,
 2 tablety.
 10 tiskáren.
Zaměstnanci i studenti mohou využívat kvalitní poštu Exchange (Outlook) se schránkou
o rozsahu 50 GB. Dále mohou využívat cloudové úložiště OneDrive pro firmy o rozsahu 1 TB
pro každého uživatele. Na fakultě jsou k dispozici intranety vybraných kateder a dalších týmů.
Někteří učitelé používají komunikační aplikaci Skype pro firmy, která je závazná pro
administrativní zaměstnance. Skype pro firmy byl využit v jednotlivých případech k výuce na
dálku (rodičovská dovolená 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 a bloková
intenzívní výuka předmětů oboru Manažer obchodu). Dále byly zaznamenány vybrané
samostatné odborné přednášky a další hromadné akce, např. Den otevřených dveří. Je možné
zaznamenávat vstup dvojí plochy (prezentace, plocha učitele), videa a zvuku a přehrávání
záznamů na mobilních zařízeních.
Na konci roku 2016 proběhla výměna učitelských kateder ve velkých posluchárnách. Nyní
je ovládání jednodušší, učitelé si nemusí před výukou půjčovat bezdrátový mikrofon, který je
k dispozici v nové katedře dostupné na čipovou kartu. V posluchárně NB C, kde je vyučován
fakultně povinný informatický předmět, jsou od podzimu 2016 k dispozici dvě promítací
plochy. Studenti mohou využívat notebooky, lavice jsou vybaveny elektrickými zásuvkami.
Obdobně jako v minulých letech využívaly katedry KAJ, KMO, KNJ, KOPKK, KPEP
a KSE e-testování v InSIS. Formou e-testování proběhly přijímací zkoušky na všechny obory
bakalářského studia (červen 2016) a všechny obory navazujícího magisterského studia
(červenec 2016).
Fakulta provozovala, obdobně jako v minulých letech, svůj web http://fmv.vse.cz,
katedrální weby a účelové další weby. Interní materiály fakulty byly zpřístupněny učitelům
v rámci týmového webu (intranetu) s využitím Office 365 – aplikace SharePoint. PR tým
fakulty zajišťuje provoz webu, fakultního facebooku a facebookových stránek pro uchazeče
FMV VŠE Přidej se k nám.
Fakulta provozovala, obdobně jako v minulých letech, informační plazmovou obrazovku
při vchodu na fakultu ve 2. patře Nové budovy. Byly zde promítáno schéma rozložení kanceláří
a aktuální informace učitelů s využitím aplikace Adtraxion Manager. V prosinci 2016 byly
pilotně doplněny zobrazovače u sekretariátu jedné katedry (KOPKK) a u kanceláře NB 246
21
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s využitím aplikace EaseScreen, která bude využívána také při vchodu na fakultu. Aplikace
EaseScreen využívá společný server (umístěný v předsálí posluchárny NB C), aktualizace
informací je v ní pružnější než u dříve používané aplikace Adtraxion Manager.
Studentům byly nabízeny předměty Manažerská informatika, mj. s cílem připravit studenty
na získání certifikátu ECDL. Od zimního semestru 2016/17 je úvodní předmět Manažerských
informatik vyučován jako povinný pro všechny studenty fakulty. Ve spolupráci se Střední
průmyslovou školou elektrotechnickou V Úžlabině 320, Praha 10 bylo umožněno studentům
a zaměstnancům skládat za výhodných finančních podmínek testy ECDL a získat osvědčení či
certifikát ECDL. Studenti mohli v uvedených předmětech získat většinu vyučovaného software
pro výukové účely zdarma v rámci programu Microsoft Imagine. Každý student i zaměstnanec
má možnost stažení a instalace kancelářského balíku Office Pro Plus z Office 365 až na
5 zařízení.

22

Výroční zpráva FMV VŠE za rok 2016

5. Věda a výzkum
5.1. Zaměření výzkumu a jeho organizační zabezpečení
Zaměření výzkumu a jeho organizační zabezpečení na Fakultě mezinárodních vztahů
(FMV) vycházelo v roce 2016 z dlouhodobých strategických priorit fakulty v této oblasti. Na
zasedání Vědecké rady FMV dne 30. 3. 2016 byl schválen nový Plán koncepčního rozvoje vědy
a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–
2019 (dále jen plán), který operacionalizuje dílčí cíle na rok 2016 v souladu se strategickými
prioritami fakulty v oblasti vědy a výzkumu.
Cílem plánu je dlouhodobý rozvoj fakulty jako vědecko-výzkumného pracoviště nejen
domácího, ale i mezinárodního významu. FMV chce fungovat jako špičkové, mezinárodně
orientované, interdisciplinární a metodologicky pluralitní výzkumné pracoviště pro oblast
mezinárodních ekonomických a politických vztahů. Plán rozvíjí a konkretizuje nástroje
stimulace vědy a výzkumu, které by měly posílit mezinárodní dimenzi, excelenci a celkovou
relevanci výzkumných aktivit fakulty. Těmito nástroji jsou:
 posílení pozice vedoucích kateder FMV v oblasti řízení, koordinace a motivace
akademických pracovníků a doktorandů svého pracoviště ve vědecko-výzkumné
činnosti;
 zintenzivnění předkládání kvalitních a propracovaných návrhů projektů účelové
podpory jak domácích, tak mezinárodních;
 dosažení kvalitnějších výsledků výzkumu s důrazem na excelenci v domácím
i mezinárodním měřítku, a to včetně promítnutí výsledků do mezinárodních databází
a citačních indexů;
 vyhledávání a navazování partnerství se zahraničními univerzitami a výzkumnými
institucemi a současně prohlubování již navázaných partnerství (zejména při získávání
mezinárodních výzkumných projektů a dosahování excelentních výzkumných výstupů);
 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 a důsledné
provázání jejich vědecké a pedagogické činnosti;
 důraz na úspěšné a včasné dokončování doktorského studia;
 zapojování mladých akademických pracovníků a doktorandů do výzkumných aktivit
jednotlivých pracovišť FMV;
 zvýšení povědomí odborné i širší laické veřejnosti o výzkumné aktivitě realizované na
FMV.
V souladu se schváleným plánem pokračoval ve své činnosti Fakultní výzkumný tým, jenž
plnil především metodickou a koordinační funkci s důrazem na sdílení a přenos informací
v oblasti vědy a výzkumu uvnitř fakulty. Tým slouží jako podpůrná struktura pro vědeckou
činnost celé fakulty a skládá se ze dvanácti členů, kteří zastupují jak odborné, tak jazykové
katedry FMV. V roce 2016 proběhla celkem čtyři zasedání týmu (duben, červen, září
a prosinec).
Z obsahového hlediska byly nadále rozvíjeny prioritní oblasti výzkumu definované v plánu,
které umožňují dosáhnout potřebné výzkumné profilace fakulty při současném využití širšího
tematického záběru fakulty. Témata jsou přitom koncipována tak, aby umožňovala v maximální
možné míře využít značného interdisciplinárního potenciálu fakulty:
 politická ekonomie, globalizace a transformace;
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proměny mezinárodního politického, bezpečnostního a právního prostředí v reakci na
aktuální výzvy;
nové strategické směry v oblasti mezinárodního podnikání a konkurenceschopnost
českých podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách;
institucionální a ekonomické souvislosti evropské integrace;
strategické a operativní řízení společností maloobchodu a cestovního ruchu v kontextu
udržitelného rozvoje a spotřeby a konceptu společenské odpovědnosti firem;
didaktika a sociolingvistika odborného jazyka.

5.2. Významné vědecké projekty
V roce 2016 byly na FMV řešeny, jak ukazuje Tab. 5.1, celkem 4 projekty v rámci účelové
podpory ve výši 2.067 tis. Kč. Z 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. 2016
Agentura

Registrační
číslo

Řešitel

GA ČR

16-01687S

Šauer
(IUP)

GA ČR

16-11210S

Dvořáková
(KPOL)

GA ČR

14-12579S

Müller
(KPOL)

TAČR

TD03000376

Šauer
(IUP)

Název grantu
Reverzní
kombinatorické aukce v
modelování optimálních
programů snižování
znečištění životního
prostředí
Prostor korupčních
možností v České
republice
Lokální politické elity
jako klíčoví aktéři
demokratizace
Komplexní posuzování
důsledků průmyslových
výrob na vodní útvary

Celkem účelové prostředky (bez projektů IGS)

Celkem
v tis. Kč

669

588

418

392

2.067

Z Tab. 5.1 vyplývá, že grantová činnost FMV v rámci účelové podpory byla v roce 2016
spojena s řešiteli ze dvou pracovišť a navázána celkově na tři projekty Grantové agentury ČR
a jeden projekt Technologické agentury ČR. Objem prostředků z účelové podpory meziročně
poklesl (2.067 tis. v roce 2016 oproti 2.493 tis. Kč v roce 2015).
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 a projekty mezinárodní spolupráce.
Celkově byly akademickými pracovníky FMV předloženy 3 žádosti do GA ČR. Četnost
předkládání projektů se oproti roku 2015 snížila (z 11 návrhů na 3). V roce 2016 se podařilo
získat 1 nový projekt GA ČR – viz Tab. 5.2.
V roce 2016 byly rovněž podány návrhy 3 projektů mezinárodní spolupráce (oproti 11 v roce
2015). Nepodařilo se však získat žádný z projektů. Podrobnější informace jsou obsaženy v Tab.
5.2.
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Tab. 5.2: Podané žádosti FMV o udělení grantů v r. 2016

Agentura
GA ČR

Řešitel
Müller
(KPOL)

GA ČR

Drahokoupil

GA ČR

Grmelová
(KPEP)

Název grantu
Aktivní hranice jako zdroj evropeizace
veřejné sféry. Případ trojmezních
euroregionů Nisa a Šumava.
Zapojení zemí V4 do globálních
produkčních sítí ekonomického
průmyslu – vliv 4. průmyslové
revoluce a riziko pasti středního příjmu
Ochrana spotřebitele v procesním
právu ČR a EU

Výsledek
výběrového
řízení
ano

ne

ne

Tuzemské granty celkem
Visegrad Fund

Čajka
(KMO)

Visegrad Fund

Abrhám
(KCR)

Visegrad Fund

Novotná
(SMS JM)

1/3
V4 Scholars on International Week of
Science and Education
State Aid for Tourism: Experience
from the 2007-2013 Programming
Period
The Immigration Crisis: The
Administrative and Social Challenges

ne
ne
ne

Zahraniční granty celkem

0/3

5.3. Využití institucionální podpory
na dlouhodobý koncepční rozvoj vědy a výzkumu na FMV
V souladu s plánem byly v roce 2016 podpořeny aktivity k dosažení konkrétních cílů
v oblasti institucionálně organizačního směřování fakulty, a to v oblastech:
1.
2.
3.
4.

Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu
Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti
Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder
Vydávání recenzovaných periodik

5.3.1 Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu na FMV
Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu na FMV zahrnuje několik okruhů činnosti:
podporu, administrativu a řízení rozvoje vědy a výzkumu; podporu doktorského studia
a podporu kvalifikačního růstu akademických pracovníků. Pro tuto oblast bylo alokováno
celkem 2.203.412,- Kč, což činí 19,86 % z celkové částky určené na institucionální podporu
výzkumné organizace. Struktura výdajů alokovaných v této oblasti je zobrazena v Tab. 5.3.
Tab. 5.3: Výdaje v oblasti řízení a podpory vědy a výzkumu na FMV v r. 2016
Podpořená aktivita
podpora, administrativa a řízení
podpora doktorského studia
podpora kvalifikačního růstu
pracovníků
Celkem

akademických

Alokovaná částka
(v Kč)
1.710.316
298.796
194.300
2.203.412
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Relativní podíl
(v %)
15,42
2,69
1,75
19,86
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Náklady na řídící, metodické, koordinační a administrativní činnosti na úseky vědy
a doktorského studia zahrnují následující výdaje: úvazek asistenta proděkana pro vědu
a doktorské studium, odměny za řídicí, koordinační a metodické činnosti pro celkem šest
pracovníků FMV, veškeré materiální náklady na úseku vědy a doktorského studia, všechny
administrativní poplatky související se zahraničními platbami a poplatky za recenzní řízení.
Položka zahrnuje rovněž příslušné zákonné odvody. V této položce jsou také zahrnuty mzdy
a odměny pro ředitelku Centra asijských studií, která ho převzala v polovině roku 2016 a od té
doby uskutečnila s relativně skromným týmem spolupracovníků řadu odborných
i popularizačních akcí (k nejnavštěvovanějším patřily Asijské večery na půdě VŠE). Na pozici
vědeckého pracovníka FMV s částečným úvazkem působí i nadále MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D.,
který se zaměřuje primárně na přípravu národních i mezinárodních projektů a publikační
činnost.
Členství v mezinárodních organizacích, které významným způsobem přispívá ke
zviditelnění fakulty a jejích jednotlivých kateder navenek, je rovněž platformou pro
internacionalizaci vědecko-výzkumných aktivit FMV. Proto byly v souladu s plánem poplatky
spojené se členstvím ve významných organizacích podporujících vědecko-výzkumný potenciál
fakulty hrazeny z prostředků fakulty (jde např. o organizace The Association of Professional
Schools of International Affairs, European Consortium for Political Research, European
Association of Development Research and Training Institute, The European Association of
Communications Agencies, International Association of Scientific Experts in Tourism, Svaz
obchodu a cestovního ruchu České republiky atd.). Veškeré další náklady spojené se členstvím
hradily katedry z prostředků, které získaly k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti katedry.
Určitou část nákladů tvořily odměny za publikační činnost, které FMV vyplatila
akademickým pracovníkům i doktorandům za poslední čtvrtletí roku 2015. Ačkoliv plán pro
roky 2016–2019 změnil stimulační systém odměn za výsledky dosažené ve vědecké
a výzkumné práci, bylo nutné dodržet znění předcházejícího plánu pro roky 2012 – 2015
a v souladu s kritérii v něm uvedenými byly vyplacené odměny v celkové výši 485.679,- Kč,
jak akademickým pracovníkům, tak doktorandům. Ze stejného důvody byly také vyplaceny
odměny za přijaté návrhy grantových projektů (GAČR a TAČR) v celkové výši 80.400,- Kč.
Vyplacení těchto odměn vysvětluje mírné navýšení skutečně čerpané částky v této položce
oproti původně plánované výši (15,42 % oproti plánovaným 15%).
Permanentní kvalifikační růst akademických pracovníků FMV je klíčovým předpokladem
pro rozvoj fakulty ve vědecké i pedagogické oblasti. Fakulta mezinárodních vztahů usiluje
o vytvoření podmínek umožňující plynulý kvalifikační růst; jedním z nástrojů je stimulační
program ke zvyšování kvalifikace akademických pracovníků ve formě jednorázových odměn.
V roce 2016 byly odměny za kvalifikační růst vyplaceny celkem dvěma akademickým
pracovníkům, a to za získání akademické hodnosti profesor (prof. Ing. Petr Šauer, CSc. a prof.
Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.). V této položce jsou zahrnuty také odměny členům komisí
habilitačního a jmenovacího řízení a odměny oponentům habilitačních prací (v souladu s výší
schválenou v Plánu). Celkem na Vědecké radě FMV proběhla v roce 2016 dvě jmenovací
a jedno habilitační řízení.
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 2016 odměnou 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 část odměn pro
referentku pro doktorské studium. V rámci této položky byly také vyplaceny odměny za získání
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titulu Ph.D., a to studentům, kteří v průběhu studia byli anebo se stali akademickými pracovníky
FMV (Ing. Jiří Sejkora, Ph.D., PhDr. Martin Filip, Ph.D., Mgr. Zdislava Šišková, Ph.D., Ing.
Ivana Topolová, Ph.D.).
5.3.2 Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti
V roce 2016 bylo pro oblast podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti celkově
alokováno 1.251.143,- Kč, což činí cca 11,28 % z celkové částky FMV na institucionální
podporu výzkumné organizace. Struktura výdajů alokovaných v této oblasti je zobrazena v Tab.
5.4.
Tab. 5.4: Výdaje v oblasti podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti v r. 2016
Podpořená aktivita
Odměny za excelentní publikační a vědeckovýzkumnou činnost
Externí vědečtí pracovníci
Podpora budoucí excelence (nákup databází,
časopisů, projekt OP VVV)
Významné konference a projekty (AIB, WEF,
TAČR)
Celkem

Alokovaná částka
(v Kč)
224.300

Relativní podíl
(v %)
2,02

110.453
731.470

0,99
6,6

184.920

1,67

1.251.143

11,28

Fakulta mezinárodních vztahů míří ve své vědecko-výzkumné činnosti zejména na
nejkvalitnější výstupy srovnatelné se špičkovými mezinárodními pracovišti obdobného typu.
Vzhledem k narůstající potřebě excelence ve vědě, kterou zdůrazňuje mimo jiné i připravovaná
metodika hodnocení výzkumu (tzv. Metodika 17+), byl v plánu stanoven motivační systém
odměňující výstupy, které splňují znaky excelence (musí být zveřejněny v časopise, jehož AIS
indikátor má hodnotu větší než jedna, resp. v databázi Web of Science se nacházejí v kvartilu
Q1 a Q2). V této oblasti se však FMV zatím příliš nedaří, a proto vyplacená částka za tuto
činnost tvoří cca pětinu výdajů v této položce. Vzhledem k tomu, že podle plánu mohli být
odměňováni také špičkoví externí vědečtí pracovníci, byla v rámci této položky poskytnuta
finanční podpora zahraničnímu vědeckému pracovníkovi, který byl k 1. září 2016 přijat na
Katedru světové ekonomiky.
Nezbytným předpokladem vědecké práce je přístup k odborné světové literatuře,
k vědeckým časopisům a dalším významným světovým informačním databázím. V roce 2016
bylo fakultou finančně podpořeno rozšíření a prohloubení dostupných informačních zdrojů.
Z prostředků určených pro podporu excelentní vědecko-výzkumné činnosti byl proto zakoupen
přístup do světových databází IMF eLibrary a GTAP s předpokladem, že pomohou stimulovat
zájem akademických pracovníků o výzkum nadprůměrné kvality. Dále bylo zaplaceno
předplatné vynikajících světových odborných časopisů, které dosud ve fondu knihovny VŠE
zastoupeny nebyly (Area Development and Policy, Economic Geography, Regional Studies,
Spatial Economic Analysis, Territory Politics Governance, World Politics, Cooperation and
Conflict, International Security, Foreign Policy).
Podpořeny byly významné konference a projekty, které značně přesáhly národní hranice.
V září 2016 se konala mezinárodní vědecká konference Konkurenceschopnost ČR 2017:
Digitální společnost, kterou na základě memoranda o vzájemné spolupráci na sběru, analýze
a prezentaci výsledků (Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report) Světového
ekonomického fóra FMV spolupořádá. V roce 2016 byla souběžně s touto konferencí
uspořádána výroční konference Academy of International Business ve střední a východní
Evropě s podtitulem Boosting competitiveness of Central Europe through digital economy.
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Podle plánu mohly být předmětem mimořádné odměny FMV i projekty nesoucí znaky
excelence, v roce 2016 se toto týkalo jednoho získaného projektu TAČR.
S cílem iniciovat vynikající vědecko-výzkumnou činnost podala FMV v roce 2016 k MŠMT
ČR v rámci programu OP VVV projekt na zřízení Centra excelence (Centrum pro výzkum
politické ekonomie globalizace a transformace), na kterém pracoval tým zkušených
akademických pracovníků. Cílem projektu bylo vytvoření vědecké infrastruktury pro efektivní
zapojení FMV do špičkového mezinárodního výzkumu v oblasti politické ekonomie
globalizace a transformace, které by mělo významné pozitivní přesahy na celkovou publikační
činnost fakulty, její mezinárodní prestiž a studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy.
Projekt bohužel nebyl v r. 2016 přijat MŠMT ČR k financování.
5.3.3 Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV
V roce 2016 bylo v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých kateder
celkově rozděleno 5.545.772,- Kč, což činilo 50 % z celkové částky FMV určené na
institucionální podporu výzkumné organizace. Struktura výdajů alokovaných mezi katedry
FMV je zobrazena v Tab. 5.5.
Tab. 5.5: Výdaje v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV v r. 2016
Katedry FMV
KCR
KMO
KOPKK
KPOL
KPEP
KSE
SMSJM
KAJ
KNJ
KROJ
KRUJ
Celkem

Alokovaná částka (v Kč)
438.054
653.745
461.246
941.177
367.171
1.089.473
783.312
23.813
246.553
516.197
25. 029
5.545.772,00

Relativní podíl (v %)
7,90
11,79
8,32
16,97
6,62
19,65
14,12
0,43
4,45
9,31
0,45
100,00

Prostředky, které byly katedrám na rok 2016 přiděleny k rozvoji a zkvalitnění vědeckovýzkumné činnosti kateder, zohledňovaly podíl jednotlivých kateder na vědeckém výkonu za
období uplynulých dvou let (tj. v letech 2014 a 2015). Odborné i jazykové katedry využívaly
tyto prostředky jako nástroj k další stimulaci publikační činnosti, a to s ohledem na její kvalitu
(předmětem odměn byly zejména monografie a kapitoly v monografiích, články v odborných
časopisech, příspěvky ve sbornících z konferencí indexované v databázi CPCI). Určitá část
prostředků byla použita na rozšíření fondu odborné literatury k tématům, kterým se katedry ve
své výzkumné činnosti věnují. Dle zpráv, které katedry o čerpání přidělených prostředků
vypracovaly, byla zhruba polovina prostředků čerpána na osobní náklady a polovina na náklady
věcné (kromě nákupu odborné literatury také náklady na cestovné spojené s vystoupením na
konferenci, stipendia doktorandů apod.).
Podpořeny byly individuální vědecké a výzkumné projekty, zejména aktivní účast na
konferencích s publikačním výstupem, letní školy (s využitím celoškolského katalogu podpor)
atd. Katedry z přidělených prostředků podporovaly také uspořádání celosvětových, evropských
či celostátních konferencí:
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16th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing
Business Environment. Praha, Bratislava, 27. 5. 2016. Evropská konference
(Účastníků: 33, z toho zahraničních: 29).
Otevírejme radnice (ale také kraje) III. Praha, 05. 3. 2016. Celostátní konference
(Účastníků: 70, z toho zahraničních: 0).
20th International Conference of Young Scholars. The Shifting Balances of
International Relations?. Prague, 26. 5. 2016 – 27. 5. 2016. Celosvětová konference
(Účastníků: 40, z toho zahraničních: 19).
Ready to know MICE in Prague. Praha, 29. 11. 2016. Evropská konference
(Účastníků: 300, z toho zahraničních: 240).
China and Czech Economic Forum [online]. Praha, 30. 9. 2016. Dostupné
z: http://cas.vse.cz/druhe-china-and-czech-economic-forum/. Celosvětová konference
(Účastníků: 11, z toho zahraničních: 8).
ECOCEP – Energy and Climate Economic Modeling. Praha, 3. 11. 2016 – 4. 11.
2016. Celosvětová konference (Účastníků: 58, z toho zahraničních: 32). 18.
konference „Environmentální ekonomie, politika a mezinárodní ekonomické vztahy”.
Retail Summit 2016 [online]. Praha, 1. 2. 2016 – 2. 2. 2016. Dostupné
z: http://www.retail21.cz/. Celosvětová konference (Účastníků: 1000, z toho
zahraničních: 100).

5.3.4 Vydávání recenzovaných periodik FMV
V roce 2016 bylo na oblast vydávání recenzovaných periodik FMV alokováno 428.676,- Kč,
což činilo 3,86 % z celkové částky FMV určené na institucionální podporu výzkumné
organizace. Struktura výdajů alokovaných mezi katedry FMV je zobrazena v Tab. 5.6.
Tab. 5.6: Podpora vydávání recenzovaných periodik FMV v r. 2016
Podpořená aktivita
časopis Současná Evropa – tisk č. 2/2015 a 1/2016
odměny na recenzní posudky a redakci časopisu
Současná Evropa
odměny za členství v redakčních a edičních radách
časopisů
Celkem

Alokovaná částka
(v Kč)
28.896
64.780

Relativní podíl
(v %)
0,26
0,58

335.000

3,02

428.676

3,86

Fakulta mezinárodních vztahů jako významné vědecké pracoviště v oblasti mezinárodních
vztahů dlouhodobě podporuje vydávání vlastních recenzovaných časopisů, jež tematicky
odpovídají hlavním směrům vědecké činnosti fakulty. V roce 2016 získal opětovně podporu
recenzovaný časopis Současná Evropa. Financovány byly náklady na činnost redaktora
a editora, tisk a odměny za vypracování recenzních posudků na odborné příspěvky zaslané do
redakce časopisu.
Vzhledem k disponibilním zdrojům se vedení FMV rozhodlo mimořádně vyplatit odměny
akademickým pracovníkům fakulty za členství v redakčních radách časopisů s nenulovým
impakt faktorem či s přiděleným SJR, zahraničních časopisů (ve světovém jazyce)
a tuzemských časopisů z tzv. pozitivního seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
ČR. Působení 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.
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5.3.5 Vyhodnocení plnění dílčích cílů za rok 2016
Dílčí cíle byly pro rok 2016 stanoveny takto:
• podat alespoň 15 návrhů projektů účelové podpory, z nichž alespoň 5 z nich bude
projekty mezinárodními;
• získat minimálně 3 projekty účelové podpory;
• zvýšit počet publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem (či časopisech J SC
s přiděleným SJR, případně ERIH) alespoň o 15 % vzhledem k roku 2015;
• publikovat alespoň dva výstupy vědecké činnosti ve špičkových odborných časopisech
(s AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1, Q2);
• zvýšit vědecký výkon alespoň o 20 % v porovnání s rokem 2015;
• uspořádat alespoň 5 velkých mezinárodních konferencí;
• zahájit alespoň dvě habilitační řízení a alespoň jedno řízení ke jmenování profesorem
a úspěšně dokončit alespoň dvě řízení (habilitační či jmenovací).
Z hlediska plnění stanovených cílů lze uvést následující:
Fakultní výzkumný tým plní i nadále funkci podpůrného, koordinačního a komunikačního
orgánu v oblasti rozvoje vědecko-výzkumné činnosti FMV;
• bylo podáno 6 návrhů projektů účelové podpory, z nichž ve 3 případech šlo o projekty
mezinárodní;
• k financování byl přijat jeden tuzemský projekt účelové podpory (GA ČR) a bohužel
žádný mezinárodní projekt účelové podpory;
• celkově jsou v databázi publikační činnosti VŠE (PCVSE) k 28. únoru 2017 evidovány
u FMV 4 odborné monografie, 19 kapitol v odborných monografiích, 13 článků
v časopisech s impakt faktorem (z toho 3 jsou indexovány ve WoS v Q2), 23 článků
v časopisech z databáze Scopus, 54 článků v časopisech z databáze ERIH, 24
recenzovaných článků z tzv. pozitivního seznamu recenzovaných neimpaktovaných
časopisů ČR, 20 ostatních recenzovaných článků a 22 příspěvků publikovaných ve
sbornících indexovaných v CPCI;
• fakulta uspořádala nebo spolupořádala 6 velkých mezinárodních konferencí;
• byla zahájena dvě habilitační a jedno jmenovací řízení, jedno habilitační řízení a dvě
řízení ke jmenování profesorem byla úspěšně dokončena.
Dílčí cíle pro rok 2016 lze považovat částečně za splněné, i když lze mít určité výhrady
k publikační činnosti. Byl sice dosažen cíl publikovat alespoň dva výstupy vědecké činnosti ve
špičkových odborných časopisech (s AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1, Q2), nicméně ze tří
takových publikací se k oborům FMV váže pouze jeden. Oproti roku 2015 se snížil, jak počet
vydaných monografií, tak počet publikací v impaktovaných časopisech. Lepší je publikační
činnost v časopisech z databáze Scopus, a to jak co do počtu, tak s ohledem na kvalitu těchto
časopisů (SJR). Mírně vzrostla i četnost publikací v časopisech z databáze ERIH, nicméně to
je dáno zejména nárůstem časopisů, které jsou v této databázi indexované, a tedy i jejich
dostupností. Zvýšit vědecký výkon oproti roku 2015 alespoň o 20 % se evidentně nepodařilo.
Toto lze konstatovat i přesto, že skutečně dosažený stav tzv. RIV bodů není v současné době
stále ještě znám.
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
výzkumných úkolů ve vazbě na hlavní směry výzkumné činnosti fakulty. Nicméně i v oblasti
projektů účelové podpory je bohužel také třeba konstatovat nenaplnění cílů stanovených pro
rok 2016. V roce 2016 byly podány celkem tři návrhy projektů do soutěže GAČR (jeden projekt
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byl přijatý k financování). Snížení počtu podaných návrhů ke GAČR oproti minulým letům je
způsobeno zejména dlouhodobou neúspěšností projektů podaných v oboru ekonomické vědy,
ze které vyplývá určitá míra frustrace akademických pracovníků. V roce 2016 byly podány tři
návrhy mezinárodních projektů, bohužel žádný nebyl přijat k financování.
Pokud jde o srovnání rámcového rozpočtu pro rok 2016 s jeho skutečným čerpáním, pak je
potřeba uvést, že předpokládané relativní alokace v jednotlivých oblastech plánu 2016–2019
byly pouze orientační. Porovnání rámcového rozpočtu institucionální podpory a jeho
skutečného čerpání nabízí Tab. 5.7. Mírné navýšení skutečně čerpané částky v položce
Podpora, administrativa a řízení oproti původně plánované výši (15,42 % oproti plánovaným
15%) bylo způsobeno dodatečným vyplacením odměn za publikační činnost a za přijaté návrhy
grantových projektů (v souladu s plánem pro roky 2012 – 2015), ačkoliv plán pro roky
2016 – 2019 změnil stimulační systém odměn za výsledky dosažené ve vědecké a výzkumné
práci. V položce Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti byly prostředky nevyčerpané
k určeným účelům (motivační systém odměňující výstupy, které splňují znaky excelence
a finanční podpora špičkovým zahraničním vědcům) použity na nákup zdrojů, které
v následujícím období mohou přispět k dosahování špičkových publikačních výstupů (přístup
do světových databází IMF eLibrary a GTAP a předplatné vynikajících světových odborných
časopisů). Zejména pořízení těchto zdrojů způsobilo mírné navýšení v čerpání této položky
(11,28 % oproti plánovaným 10 %). Prostředky v položce Vydávání recenzovaných periodik
nebyly dočerpány, protože při plánování alokace bylo počítáno i s dalším časopisem FMV,
jehož vydání se opozdilo a v roce 2016 financován nebyl. Prostředky v ostatních položkách
byly čerpány v zásadě v souladu s plánovanou alokací prostředků.
Tab. 5.7: Rámcový rozpočet na r. 2016 a jeho skutečné čerpání
Podpořená aktivita
Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder

Alokovaná částka
(v Kč)
50

Podpora, administrativa a řízení
Podpora doktorského studia a kvalifikačního
růstu
Podpora excelentní vědecko-výzkumné
činnosti
Vydávání recenzovaných periodik
Režie VŠE
Celkem

Relativní podíl
(v %)
50

15
5

15,42
4,44

10

11,28

5
15
100

3,86
15
100

5.4. Využití účelové podpory v rámci specifického výzkumu
Prostředky určené na podporu specifického výzkumu byly v roce 2016 využity v souladu
s podobou podpory výzkumu, vývoje a inovací. Návrhy nových projektů a žádosti
o pokračování víceletých projektů mohly být předkládány do soutěže do 17. prosince 2015.
Řešení nových a pokračování již běžících projektů bylo zahájeno 1. března 2016.
Grantová rada Fakulty mezinárodních vztahů (GRF) se sešla 29. ledna 2016, kdy rozhodla
o závěrečném hodnocení projektů ukončených, o konečném výběru pokračujících projektů
a o výběru nových projektů.
Ze šesti vědeckých projektů řešených a ukončených v roce 2015 byly všechny hodnoceny
jako splněné bez výhrad. Projekt na podporu organizace studentské konference byl splněn bez
výhrad. Pokud jde o pokračování projektů, které byly přijaty k financování v roce 2015
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(v jednom případě se jedná o projekt tříletý, přijatý k financování již v roce 2014), čtyři
projekty byly schváleny k financování beze změny rozpočtu, čtyři projekty byly schváleny
k financování se změnou (snížením) rozpočtu a jeden projekt byl schválen k financování se
zvýšením rozpočtu.
V prosinci roku 2015 byly podány projekty, jejichž řešení se předpokládá v následujících
letech. Při jejich výběru je stejně jako u hodnocení ukončených projektů IGS 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 periodika, kam bude potenciální výstup podán k recenznímu řízení – a s časovým
vymezením), odůvodnění požadovaných finančních prostředků (detailní rozpis rozpočtu)
a personální zabezpečení. Jeden projekt na podporu organizace studentské konference byl přijat
bez výhrad, druhý byl zamítnut. Ze šesti podaných vědeckých projektů byly přijaty bez výhrad
dva z nich, další tři s úpravou rozpočtu a jeden projekt nebyl přijat k financování.
Částka požadovaná na financování všech navržených projektů pro rok 2016 (včetně projektů
pokračujících) je o 1 551,30 tis. Kč vyšší než prostředky alokované s tímto účelem na Fakultu
mezinárodních vztahů. Z tohoto důvodu rozhodla GRF o přidělení finančních prostředků na
pokračující projekty ve výši 1 976,76 tis. Kč, což je o 864,93 tis. Kč méně, než bylo řešiteli
požadováno. Nově podané projekty měly finanční náročnost vyjádřenou částkou
2 545,93 tis. Kč. Celkem dva projekty nebyly financovány a u tří došlo ke zkrácení rozpočtu
(viz výše), což vyústilo v alokování celkem 1 859,57 tis. Kč. V součtu došlo k rozdělení částky
3 836,33 tis. Kč, což jsou finanční prostředky alokované na Fakultu mezinárodních vztahů.

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 FMV 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 (zejm. Scopus), 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 FMV v takto vymezených
kategoriích za posledních 8 let ilustruje Tab. 5.8.
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Tab. 5.8: Vývoj nejvýznamnějších publikačních výstupů FMV v letech 2009–2016

Impakt
Scopus
ERIH+
Monografie
Kapitola v monografii
Recenzované – seznam
Recenzované – ostatní

2009
7
1
18
61
48
68

2010
1
2
1
20
39
36
54

2011
7
5
1
16
22
71
34

2012
4
7
4
15
23
71
70

2013
11
9
3
15
21
39
127

2014
20
15
11
12
33
79
55

2015
18
19
49
13
19
26
33

2016
13
23
52
4
19
25
43

Z Tab. 5.8 plyne, že oproti roku 2015 došlo k poklesu publikačních výstupů fakulty. Tento
pokles se týká zejména impaktovaných článků a monografií, kapitoly v odborných
monografiích zůstaly na stejné výši jako v roce předcházejícím. Počet článků v časopisech
z databáze Scopus se naopak mírně zvýšil. Počet článků v databázi ERIH+ je vyšší ve srovnání
s minulým rokem, tento fakt však byl způsoben nárůstem počtu odborných časopisů v této
databázi. Počet ostatních recenzovaných článků zůstává na přibližně stejné výši.
V roce 2015 měly celkově nejvíce publikačních výstupů katedry: Středisko mezinárodních
studií Jana Masaryka (88), Katedra světové ekonomiky (47) a Katedra politologie (41).
V grafech 5.1 - 5.5 jsou zobrazena množství vybraných druhů publikačních výstupů dle kateder.
Graf 5.1: Počet impaktovaných článků dle kateder - 2016
6
5
4
3
2
1
0
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Graf 5.2: Počet článků v časopisech z databáze SCOPUS dle kateder – 2016
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Graf 5.3: Počet článků v časopisech z databáze ERIH dle kateder – 2016
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Graf 5.4: Počet monografií dle kateder – 2016
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Graf 5.5: Počet recenzovaných článků (pozitivní seznam ČR) dle kateder - 2016
6
5
4
3
2
1
0

5.6. Ostatní
V roce 2016 proběhla na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně dvě jmenovací a jedno
habilitační řízení. V oboru Obchodní právo byl habilitován Ing. Karel Čada, Ph.D. Současně
byla zahájena dvě další habilitační řízení a jedno habilitační řízení bylo zastaveno na vlastní
žádost uchazečky.
V roce 2016 proběhlo úspěšně řízení ke jmenování profesorem. Doc. Mgr. Ing. Petr
Kratochvíl, Ph.D. byl dne 2. prosince 2016 jmenován profesorem v oboru Mezinárodní
politické vztahy prezidentem ČR. Jmenovací řízení doc. Mgr. Oldřicha Bureše, Ph.D., M.A.
v oboru Mezinárodní politické vztahy bylo na Vědecké radě FMV úspěšné a postoupeno
Vědecké radě VŠE. Současně bylo zahájeno jedno jmenovací řízení.
Vědecká rada FMV zasedala v roce 2016 celkem dvakrát, a to 30. března 2016 a 16.
listopadu 2016.
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6. Akademičtí pracovníci
Na Fakultě mezinárodních vztahů působilo k 31. 12. 2016 celkem 198 pracovníků z toho
178 učitelů, 2 vědečtí a 18 technickohospodářských pracovníků. Fyzický počet akademických
pracovníků byl stejný jako v předchozím roce, celkový počet všech pracovníků FMV se snížil
z 200 na 198. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl počet učitelů v přepočteném počtu,
přestože fyzický počet učitelů zůstal nezměněn, což znamená především, že došlo ke změně
kratších pracovních úvazků na delší.
V kategorii vědeckých pracovníků, která zahrnuje v přepočteném počtu i učitele
jednotlivých odborných kateder zapojených do grantů Grantové agentury ČR formou
pracovních poměrů na zkrácený úvazek došlo k meziročně k poklesu fyzického počtu ze 3 na
2, v přepočteném počtu pak ke zvýšení z 3,3 v roce 2015 na 4,15 v roce 2016 vlivem zvýšeného
počtu zkrácených úvazků na nově získaných grantech.
Skupinu technickohospodářských pracovníků tvoří administrativní pracovníci děkanátu:
studijní referentky (pro všechny typy studia), sekretářka děkana, tajemnice a sekretářky kateder.
Vyšší počet přepočtených pracovníků odráží ukončení pracovního poměru jedné studijní
referentky na začátku roku 2016 a půl úvazku učitele, který je fyzicky započítán v kategorii
akademických pracovníků.
Přehled současné věkové struktury akademických pracovníků udává Tab. 6.3. Při porovnání
s rokem 2015 došlo ke zvýšení počtu učitelů ve věkových kategoriích do 39 a do 49 let, snížení
počtu učitelů se projevuje především v posledních dvou nejvyšších kategorií, z čehož lze
odvodit i zlepšení věkové struktury akademických pracovníků.
Tab. 6.1: Celkový fyzický a přepočtený počet pracovníků podle kateder
Průměrný
přepočtený počet
za rok 2016

Katedra

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. 2016

7,9

9

15,4
10,0
13,3
13,3
20,6
14,6
31,6
14,7
12,7
5,8
159,9
4,15
20,0
181,5

21
10
15
16
25
17
33
14
14
4
178
2
18
198
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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
12

6,7

28

15,8

130

73,0

8

4,5

0

0

178

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 a více let

1

3

6

2

4

5

4

12

3

3

39

35

27

22

4

4

4

7

47

41

34

40

37
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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 i 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. V roce 2016
pracovala FMV na dalších změnách, které byly reflektovány ve zprávě o pokroku odeslané na
konci ledna 2017. FMV se rovněž výrazně podílí na přípravách akreditace AACSB na úrovni
VŠE. 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 40 kurzů hostujících profesorů z 21 různých univerzit. FMV tak nabídla studentům
celé školy, včetně výměnných studentů, více než 100 různých kurzů vyučovaných v cizích
jazycích (včetně jazykových), z čehož většina byla nabízena v zimním i letním semestru.
Pedagogové se do výuky na zahraničních univerzitách včetně výuky kompletních kurzů zapojili
25x (15 učitelů). Jednalo se např. o univerzity: IAE Lyon, University of Northern Colorado,
Shandong University of Economics and Finance, Miami University, WU Wien, Audencia
School of Management in Nantes, Hochschule Mainz či Universidad Europea de Madrid.
Zkušenosti učitelů ze zahraničí potom byly využity v kurzech českých programů. Podařilo se
udržet také vysoké zapojení expertů z praxe a ze zahraničí do výuky – v roce 2016 měli studenti
možnost vyslechnout více než 200 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. V této
oblasti nadále pokračuje úspěšná praxe, kdy je u dvou povinných předmětů navazujícího
magisterského studijního oboru Mezinárodní obchod cvičení vedeno v anglickém jazyce.
FMV přispěla k rozšíření sítě partnerských univerzit VŠE – studentům se tak nabízel po
splnění kritérií výběrového řízení širší výběr zahraničního studia, (744 míst, z toho 188 pro
bakaláře, 556 pro magisterské studenty). Od druhé poloviny roku 2016 je rovněž program
Freemover organizován a financován na úrovni FMV, studenti tak mají možnost studovat i na
jiných než partnerských univerzitách VŠE. Studenti FMV všech těchto možností využívají
nejvíce ze všech fakult VŠE – souhrnně jich v minulém roce bylo 281 (bakaláři, magistři,
doktorandi). Tento počet znamená nárůst oproti roku 2015 o 9 %, a to i přes snížení počtu
studentů fakulty.
Rozvíjí se také projekt stáží v zahraničí, kterých se zúčastnilo 61 studentů. Oproti roku 2015
se jedná o pozitivní vývoj.
Internacionální zkušenosti získávají studenti dále v kurzech, které absolvují společně
s výměnnými studenty ze zahraničí. Podíl FMV na výuce všech zahraničních studentů za
kalendářní rok 2016 byl 42 % (286 výměnných studentů – v jednotlivých kurzech, při
započítání studentů registrovaných do více kurzů, to bylo 1529 výměnných studentů). Celkem
zde za kalendářní rok 2016 bylo fyzicky 692 výměnných studentů. Uvedené podíly jsou
nejvyšší za celou VŠE.
V roce 2016 pokračoval čtvrtým ročníkem placený bakalářský obor International Business,
o který byl opět velký zájem, vyšší než v roce 2015 (101 platných přihlášek, 76 přijatých
uchazečů). Do programu nastoupilo 53 studentů 17 národností. Celkem ke konci roku 2016
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studovalo bakalářský obor International Business 147 studentů. Zájem o anglický magisterský
program International and Diplomatic Studies je rostoucí, což je po zkušenosti z minulých let
dobrá zpráva (49 platných přihlášek, 38 přijatých uchazečů). Do programu nastoupilo 21
studentů 13 národností. Ke konci roku 2015 byl celkový počet studentů oboru 36. 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.
Do pedagogické části patří i nově iniciovaný projekt s holandskou univerzitou Fontys, kdy
týmy studentů pracují na zadaném reálném business projektu, který posléze prezentují před
mezinárodní komisí. Plánem je projekt dále posílit a rozvíjet.
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 Miami
University, Ohio (zapojení pedagogů do výuky přijímající univerzity). Na konci roku 2016 byly
podány dva nové projekty Kreditové mobility, přičemž se během tohoto roku úspěšně rozvíjel
již dříve získaný, a to podpora výjezdů akademických pracovníků FMV na University of
Northern Colorado – Monfort College of Business.
FMV rovněž pokračovala ve spolupráci s institucemi, se kterými ji navázala již
v předchozím období (Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu, Česko-italská
obchodní komora, síť evropských výzkumných škol EastAsiaNet, síť European and AsiaPacific 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),
Akreditační radě EFMD (doc. Müller) či European International Business Academy (Ing.
Čajka).
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 patří svým rozsahem i kvalitou
výuky angličtiny mezi nejvýznamnější pracoviště svého druhu v České republice. Na katedře
působí 30 učitelů, z toho 5 rodilých mluvčích. Vzhledem k tomu, že většina studentů volí
angličtinu jako svůj první jazyk, učí katedra v průměru 5000 studentů za semestr.
Studijní a pedagogická činnost
Všechny kurzy, které katedra nabízí, jsou určeny studentům, u nichž se již předpokládá
pokročilá znalost obecné angličtiny. Katedra se tedy orientuje na výuku odborné angličtiny na
středně a více pokročilé jazykové úrovni a nenabízí žádné kurzy angličtiny pro začátečníky ani
kurzy obecného jazyka (s výjimkou přípravy na FCE, CAE a CPE).
Předměty katedry jsou plně integrovány do studijních programů jednotlivých fakult VŠE.
Ve spolupráci s fakultami katedra nabízí 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 výuky. V rámci studijních programů jednotlivých
fakult se jedná o kombinaci povinných a volitelných dvousemestrálních modulů. V rámci
volitelných modulů se mohou studenti připravit na některou mezinárodní cambridgeskou
zkoušku z nabídky katedry a tu následně přímo na katedře složit.
Katedra anglického jazyka se stala akreditovaným centrem zkoušek Cambridge English
v roce 2010 a nabízí zkoušky na třech jazykových úrovních včetně nejvyšší možné
úrovně – z obecného jazyka úroveň B2 – C2 dle CEFR a z odborného jazyka B1 – C1 dle
CEFR. Katedra má 14 kvalifikovaných zkoušejících cambridgeských zkoušek, kteří musí být
pro každou zkoušku speciálně vyškoleni a každoročně procházejí standardizací, aby byla
zaručena konzistentní kvalita ve všech zemích světa. V roce 2016 skládalo některou z výše
uvedených zkoušek více než 220 studentů VŠE a úspěšnost dosahovala 95 %, což svědčí o
vysoké úrovni přípravných kurzů i dobrých znalostech našich studentů. Velmi pozitivní je
skutečnost, že nejvíce studentů má zájem o zkoušky na pokročilejší na úrovni C1 (téměř 200),
což u certifikátů z obchodní angličtiny dokonce představuje nejvyšší možnou úroveň.
Na základě podrobné analýzy potřeb studentů a zaměstnavatelů sestavil tým pěti členů
katedry nový učební materiál pro povinné kurzy 2AJ211 a 2AJ212 – dvoudílná skripta English
for Business and Economics (2015 a 2016). Paralelně s učebními materiály vytvářejí učitelé
katedry doplňkové e-learningové materiály a studenti tak mají možnost procvičovat a rozvíjet
jazykové dovednosti i mimo kontaktní výuku. Nová skripta a všechny doplňkové materiály jsou
velmi dobře hodnoceny ze strany studentů (slovní hodnocení v předmětové anketě) i všech
vyučujících daného předmětu. V roce 2016 získala katedra Interní rozvojový projekt na tvorbu
e-learningových materiálů a testových bází k novému učebnímu materiálu.
Kromě angličtiny zajišťuje katedra též výuku čínštiny, a to od začátečníků až po středně
pokročilé.
Katedra anglického jazyka se ve velké míře podílí i na výuce studentů v kombinované formě
studia Manažer obchodu (angličtina je jediný povinný cizí jazyk) a U3V.
Katedra dále každoročně připravuje a organizuje vstupní testy z českého jazyka pro cizí
státní příslušníky, zajišťuje výuku v přípravných kurzech pro přijímací zkoušky a od roku 2016
také Přijímačky nanečisto.
Vědecko-výzkumná činnost
Katedra anglického jazyka se v posledních několika letech soustředí v rámci výzkumné
činnosti na několik hlavních oblastí, zaměřených především na hodnocení kvality učebních
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materiálů a testů pro obchodní angličtinu.
Cílem pětičlenného týmu pod vedením Mgr. Kateřiny Young je tvorba hodnotící škály pro
písemný projev v obchodní angličtině na VŠE a ověření její reliability v porovnání
s dostupnými standardizovanými prostředky. Používání nové stupnice vytvořené na míru
studentům a potřebám katedry povede ke sjednocení hodnocení písemného projevu na katedře
na úrovni B2. Ověření stupnice slouží ke zvýšení validity a spolehlivosti hodnocení písemného
projevu na této úrovni. Stupnici bude možno zároveň využít ve výukovém procesu s orientací
na proces psaní.
Další tým (Mgr. Čapková, PhD a PaedDr. Kroupová) se dlouhodobě věnuje aplikaci principů
„klasické teorie testování“ na zápočtové a zkouškové počítačové testy v nejpočetněji
zastoupených předmětech 2AJ211 a 212 a provádí statistické analýzy testů, které následně
vedou k tvorbě kvalitních standardizovaných testových bází.
V březnu 2016 katedra ve spolupráci s Cambridge University Press organizovala na půdě
VŠE konferenci Cambridge Day pro učitele angličtiny na všech stupních škol. Učitelé tak měli
možnost seznámit se s novými učebními materiály, nejnovějšími trendy ve výuce jazyka
a navázat kontakty s dalšími školami.
Kvalifikační a personální rozvoj
Mgr. Zdislava Šišková, Ph.D. úspěšně ukončila doktorské studium na University of Reading
ve Velké Británii. Mgr. Kateřina Young úspěšně ukončila první cyklus doktorského studia
v oboru Language Assessment and Testing a pokračuje v dálkovém doktorském studiu na
University of Leicester ve Velké Británii.

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 2016 probíhala inovace kurzů bakalářského i magisterského studia. Byly
akreditovány tři nové předměty v anglickém jazyce. Do struktury magisterského oboru
Cestovní ruchu byl nově zařazen předmět Event management. Na výuce předmětu se podílí
partneři z praxe (odborníci z Prague Convention Bureau, Kongresového centra Praha, ředitelé
kongresových hotelů Hilton a Clarion, manažeři ze společností GUARANT International, MCI
Group atd.). Průběžně byla zkvalitňována nabídka krátkodobých a dlouhodobých domácích
i zahraničních stáží v rámci magisterského studia.
Vědecko-výzkumná činnost
Výzkum je realizován v disciplínách cestovního ruchu a regionálního rozvoje v kontextu
měnícího se globálního prostředí. V roce 2016 byl řešen a úspěšně obhájen projekt smluvního
výzkumu pro potřeby MMR ČR: „Návrh indikátorů, parametrů a kritérií hodnocení Národního
programu podpory cestovního ruchu“. Bylo zahájeno řešení projektu smluvního výzkumu pro
potřeby České centrály cestovního ruchu (Agentury CzechTourism): „Dopady sdílené
ekonomiky na cestovní ruch“. Členové katedry se nově zapojili ve Společnosti vědeckých
expertů cestovního ruchu (SVECR).
Mezinárodní spolupráce
Přednášející z katedry vyučovali v roce 2016 na 8 zahraničních univerzitách (University of
Turku, European University Madrid, Sheffield Hallam University, UMB v Bánské Bystrici,
University of Girona, University of Economics Krakov, TIO University Amsterodam
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a Ekonomické univerzitě v Bratislavě).
V rámci doktorského studia byl proces obhajob záměrů disertačních prací rozšířen
o možnost prezentace v rámci mezinárodního kolokvia školitelů z Vysoké školy ekonomické,
Sheffield Hallam University a University of Girona, které se koná každoročně na jedné ze
tří partnerských univerzit.

8.3. Katedra mezinárodního obchodu
Katedra mezinárodního obchodu je oborovou katedrou, která se specializuje na
problematiku mezinárodního obchodu a podnikatelského prostředí v oblastech mezinárodní
finance, mezinárodní obchodní operace, mezinárodní marketing a mezinárodní obchod. V roce
2016 se KMO zaměřila v souladu s dlouhodobými cíli fakulty na oblasti pedagogiky a výzkumu
ve výše uvedených oblastech, přičemž sjednocujícím prvkem všech aktivit katedry byl důraz
na internacionalizaci a propojení činnosti katedry s podnikovou praxí.
V roce 2016 se dlouholetý člen KMO doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. stal děkanem Fakulty
mezinárodních vztahů a Ing. Radek Čajka, Ph.D. byl jmenován proděkanem pro zahraniční
vztahy a PR fakulty.
Studijní a pedagogická činnost
V roce 2016 působilo na KMO celkem 24 učitelů, z toho 1 profesorka, 8 docentů
a 13 odborných asistentů s titulem CSc. nebo Ph.D., mezi nimi i zahraniční pracovníci. Katedra
se zapojila do výuky povinných i volitelných oboru mezinárodní obchod na bakalářském
i magisterském studiu, řada členů katedry vyučovala i předměty v rámci doktorského studia.
Tradičně silné je zapojení KMO do výuky předmětů v anglickém jazyce, a to v rámci vedlejší
specializace International Business Strategies plně vyučované v anglickém jazyce, nové
vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys, bohaté nabídky předmětů pro výměnné
studenty v magisterském i bakalářském stupni studia a povinných i volitelných kurzů
v mezinárodních studijních programech International Business – Central European Business
Realities, CEMS, CESP, v bakalářském studijním programu IBB – International Business.
V rámci pedagogické činnosti KMO docházelo i nadále k intenzivní spolupráci s praxí. Do
výuky povinných i volitelných kurzů KMO se pravidelně zapojovali významní manažeři
mezinárodních firem, v řadě předmětů byly součástí výuky týmové projekty organizované ve
spolupráci s firemními partnery (např. v předmětech Mezinárodní marketing, Mezinárodní
marketingová komunikace, Marketing luxusních výrobků). V rámci nové vedlejší specializace
Mezinárodní finance a byznys byly zpracovány studentskými týmy pod vedením pedagogů
katedry první projekty zadané firemními partnery, které byly jako úspěšné hodnoceny jak
firemními partnery, tak samotnými studenty.
Učitelé KMO vedli také řadu projektů zpracovávaných v rámci odborných stáží studentů
magisterského studia oboru Mezinárodní obchod. Řada diplomových prací na KMO byla
zpracována v úzké spolupráci s firmami.
Vědecko-výzkumná činnost
V květnu 2016 zorganizovala KMO tradičně již 16. ročník mezinárodní videokonference ve
spolupráci s katedrou mezinárodního obchodu EU Bratislava a s katedrou marketingu FPH
VŠE. Konference opět přilákala i řadu zahraničních výzkumníků, kteří přednesli své příspěvky
v rámci odpoledních tematicky zaměřených sekcí. V dopolední videokonferenční sekci
vystoupili hlavní řečníci z firemní praxe, čímž konference nabídla unikátní možnost propojení
akademického výzkumu s firemní praxí. Partnerem konference byla poprvé společnost 3M
Česko. Sborník příspěvků z konference byl v roce 2016 poprvé zařazen do prestižní
mezinárodní databáze CPCI společnosti Thomson Reuters. Vybrané příspěvky z konference
byly následně publikovány ve vědeckém časopise Central European Business Review.
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Katedra se jako spoluorganizátor zapojila do mezinárodní vědecké konference pořádané AIB
(Academy of International Business) v září 2016 na půdě VŠE. Členové katedry byly na této
regionální konferenci AIB vedoucími dvou sekcí.
KMO se v roce 2016 v oblasti vědy dále zaměřila na zvyšování odborných kapacit
a internacionalizace v oblasti vědy a výzkumu. Byly uspořádány semináře pro členy katedry
zaměřené na využití statistických metod, práci s informačními zdroji a využití citačního
software. Čtyři členové katedry se staly členy European International Business Academy
(EIBA), přičemž Ing. Radek Čajka, Ph.D. se stal zástupcem ČR v radě EIBA.
V rámci výzkumných aktivit byla také akcentována spolupráce s praxí. Katedra pokračovala
v roce 2016 ve spolupráci s ČVUT a Českou zemědělskou univerzitou v řešení výzkumu pro
společnost ŠKODA AUTO a.s. Další dva výzkumné projekty KMO pro ŠKODA AUTO a.s.
byly úspěšně ukončeny.
Mezinárodní spolupráce
Učitelé KMO působili v roce 2016 jako hostující profesoři na řadě zahraničních univerzit,
např. Université Jean Moulin Lyon 3, Audencia Nantes, Université Paris 1 – Panthéon –
Sorbonne a WU Wien, ale také v USA a Číně. Členové KMO jsou aktivními členy IFMG (InterFaculty Marketing Group asociace CEMS) a mezinárodní vědecké sítě PGV při Universitě
v Grenoblu a CIDD (Consortium for International Double Degrees) v Paříži.

8.4. Katedra německého jazyka
Katedra v uplynulých dvou semestrech plně zajistila výuku německého jazyka na všech
jazykových úrovních v rámci všech fakult VŠE. Vedle jazykové výuky vyšší odborné úrovně
a dílčích specializací určené především pro studenty domácí fakulty (FMV), poskytla
v oblastech mírně odborného až obecného jazyka úrovní A1 – B1 univerzální jazykový servis
i ostatním fakultám VŠE. Skladba jazykových kurzů se vyznačovala dostatečnou pestrostí, na
domovské FMV dokázala katedra kromě tradičně silně zastoupených studentů studijního oboru
mezinárodní obchod uspokojit svoji nabídkou i studenty všech „menších“ studijních oborů.
V rámci celoškolsky volitelného jazyka nabízela katedra kurzy ve čtyřech rozdílných
jazykových úrovních, neopomenula též oslovit zájemce o specializované mezioborové kurzy či
zájemce o studium základů švédštiny. Etablovaná – i když ne tak početně silná – je i skupina
kurzů připravující studenty k získání jazykových certifikátů.
Studijní a pedagogická činnost
Za účelem zkvalitnění výuky celoškolsky volitelného jazyka (2NJ101-2NJ106) a díky
podpoře projektu v rámci IRS vznikla obsáhlá databáze elektronických testů. Tyto testy jsou
studentům plně k dispozici v InSIS testování. V segmentu celoškolsky volitelného jazyka
katedra více zohlednila požadavky zahraničních studentů a zahrnula do své nabídky kurzy
německého jazyka úrovně A0 – A2 vedené na bázi ruštiny. V rámci odborného hospodářského
jazyka střední a vyšší úrovně určeného především studentům FMV byly započaty práce na
přepracování základního učebního materiálu. Pro příští semestry se počítá s vytvořením dvou
samostatných skript pro obě závěrečné zkoušky předmětů 2NJ202 a 2NJ204. V oblasti
specializovaného oborového jazyka došlo ke změně učebního obsahu předmětu 2NJ303
(Němčina v práv. textech: příkladové studie z oblasti obchodního práva budou rozšířeny
o etický rozměr). Ke zkvalitnění výuky došlo díky vydání terminologického slovníku (Deutsch
im Tourismus) v předmětu 2NJ305/6 (Němčina v cestovním ruchu).
Nadále pokračovala spolupráce s pražskou centrálou Goethe Institutu. V rámci projektu „GI
certifikáty na VŠE“ proběhl na půdě FMV letní termín těchto zkoušek. Členové KNJ poprvé
vystoupili v roli samostatných examinátorů a korektorů písemných testů.
Za důležitou pedagogickou aktivitu lze považovat i výuku v zahraničí – na Shandong
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University of Finance and Economics v čínském Ji´nanu. (kolega Cramer – interkulturního
povědomí v rámci efektivního managementu v nadnárodních korporacích)
Vědecko-výzkumná činnost
K významným aktivitám katedry v této oblasti patří spoluúčast kolegyně Kalouskové na
projektu „Kolonial intendierte Urbanonyme“ (Julius-Maxmilians-Universität Würzburg) či
sérii přednášek prof. Höppnerové na Universität Regensburg věnovaná lingvistickodidaktickým aspektům odborného jazyka. V oblasti publikační dosáhla katedra několika
zajímavých výstupů, svědčících o relativně širokém záběru jejích členů: vedle tradičních
příspěvků týkajících se problémů odborného hospodářského jazyka (kolegyně Höppnerová),
byly publikovány články z oblasti translatologie (kolegyně Michňová), z oblasti filozofickédidaktické (kolegyně Kuncová), z oblasti onomastiky (kolegyně Gelnarová) či interkulturního
managementu (kolega Cramer). Ve všech případech se jednalo o články v recenzovaných
časopisech, dva z příspěvků jsou vedeny v databázi SCOPUS. Recenzním řízením pak byly
kladně ohodnoceny i další odborné články připravené k otištění v první polovině roku 2017
(oblast literární teorie (kolega Březina), frazeologie (kolegyně Vedralová) či onomastiky
(kolegyně Kalousková).
Kvalifikační a personální rozvoj
Mgr. Petra Jeřábková úspěšně obhájila disertační práci na FFÚ VŠE a získala titul Ph.D.

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. Specializace
je výrazně orientovaná na business, osvojení si znalostí z oblasti retailingu a na rozvoj
manažerských kompetencí, nově je doplněna o dva inovované předměty realizované ve
spolupráci s praxí – předmět E-commerce vyučovaný společností Alza.cz a předmět Fashion
Management vyučovaný odborníky z oblasti odívání a designu. Vedlejší specializací Komerční
komunikace je vzhledem k dynamickému vývoji tohoto oboru stejně jako Retail Business ve
velké míře postavena na výuce odborníků z praxe, zapojení studentů do mezinárodních soutěží
a konfrontaci s posledními trendy. Studenti této vedlejší specializace se každoročně dobře
umísťují v mezinárodních soutěžích kreativních týmů vypisovaných společnostmi jako
L´Oréal. 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 čtyři profilové předměty pro obory vyučované v češtině: pro bakalářský
stupeň oboru Mezinárodní obchod je to Retail Management a Retail Marketing a pro navazující
magisterský stupeň oboru Mezinárodní obchod Mezinárodní management a Strategické řízení
lidského kapitálu a rozvoj dovedností. Pro bakalářský obor Mezinárodní obchod vyučovaný
v angličtině zabezpečuje výše uvedené předměty v angličtině, a navíc předmět Principles of
Management. Katedra má 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
vyučované experty z těchto firem: Mezinárodní zdanění, Sustainable Supply Chain
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Management, International Human Resource Management a další vyučované v rámci
vedlejších specializací významně orientovaných na business sféru.
Katedra je zároveň garantem bakalářského studijního programu Manažer obchodu, který je
realizován v kombinované formě studia (studium při zaměstnání). Program byl vytvořen na
žádost členů Svazu obchodu a cestovního ruchu a má ambici stát se postupně součástí kariérních
plánů retailingových společností. Pro příští období je připravována verze v navazujícím
magisterském programu.
Katedra již poněkolikáté zorganizovala a realizovala ve spolupráci s ESAC – European
Studies Abroad Centre letní univerzitu pro zahraniční studenty a podzimní univerzitu pro
Virginia Technical University.
Vědecko-výzkumná činnost
Katedra se ve své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje na otázky udržitelného podnikání
a efektivnosti regulace podnikatelské činnosti v oblasti retailingu. V roce 2016 katedra
významně zvýšila svoji výkonnost ve vědě a výzkumu měřenou dosaženými RIV body.
Podrobnosti jsou součástí zprávy o vědecko-výzkumné činnosti fakulty. Odborné zaměření
publikací bylo především na oblast diverzity jako součásti udržitelného podnikání,
mezinárodního marketingu v oblasti značek kvality, sociálního podnikání v retailingu a měření
a snižování ztrát v dodavatelském řetězci v oblasti potravin.
Katedra se významně podílela na organizaci 22. ročníku největší středoevropské konference
zaměřené na oblast maloobchodního podnikání Retail Summit 2016 (členství v programovém
výboru, moderace hlavního bloku v plénu). Vítězné studentské týmy se účastnily prezentace
v rámci sekce zaměřené na inovace v retailingu. Tématem studentských projektů bylo
„Zachraňte kamenný obchod.“
Mezinárodní spolupráce
Pracovníci katedry zabezpečili výuku tři předmětů v zahraničí, a to v USA a University of
Northern Coloradu a v Číně na Shandong University. Katedra přijala 6 zahraničních hostujících
profesorů.
Kvalifikační a personální rozvoj
Na počátku roku 2017 ukončily 2 členky katedry úspěšně doktorské studium. Na katedru
byla přijata nová členka s dlouholetou praxí v korporátní sféře, která se bude významně podílet
na novém povinném předmětu katedry pro program Mezinárodní obchod Strategické řízení
lidského kapitálu a rozvoj manažerských dovedností. Přijat byl 1 nový distanční doktorand,
který se zaměřuje na problematiku nástupnictví v rodinných firmách (školitelka prof.
Zadražilová).

8.6. Katedra podnikového a evropského práva
V roce 2016 se aktivity katedry soustředily na internacionalizaci výuky, vědeckovýzkumnou
a publikační činnosti a spolupráci s praxí.
Studijní a pedagogická činnost
Kromě průběžné aktualizace obsahu jednotlivých kurzů byly zpracovány podklady pro
akreditaci nových kurzů a jejich zařazení do studijního programu, zejm. s cílem rozšířit znalosti
studentů a prohloubit jejich praktické dovednosti. Předměty 2PR416 Právo v podnikání –
praktický seminář a 2PR418 Podnikatelská etika a compliance byly zařazeny do studijního
programu od LS 2016/2017. Kurz 2PR416 a k němu zpracovaný studijní materiál jsou
výsledkem rozvojového projektu k posilování právních dovedností.
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V rámci internacionalizace výuky katedra zajišťuje kurzy v cizích jazycích, např.
mimosemestrální kurz Právní a ekonomické 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, Ing. Hubková). Pokračovala též spolupráce s prof.
Sengem (JMLS Chicago).
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.
Vědecko-výzkumná činnost
Katedra obhájila v závěrečné oponentuře projekt 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, doc. Hásová a Mgr. Štandera zahájili řešení projektu
Erasmus „Online Study Platform on Mediation“, kde jsou spoluřešiteli společně s Univerzitami
v Lotyšsku, Litvě, Rakousku, Itálii a Bulharsku.
Významnou aktivitou katedry bylo obsahové garantování Kulatého stolu na téma „Ochrana
spotřebitele na digitálním trhu“ organizovaného Úřadem vlády ČR. Zpracované materiály, vč.
závěrečného zhodnocení diskuse byly pozitivně hodnoceny jak organizátorem akce, tak
účastníky z řad široké odborné veřejnosti.
Pozitivní ohlas měl i VIII. ročník Mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání
vybraných členských států EU“, kterou uspořádala katedra ve spolupráce s Katedrou
obchodního práva EU v Bratislavě a OPF SU v Karviné.
Mezinárodní spolupráce
V roce 2016 pokračovala spolupráce katedry s John Marshall Law School Chicago,
s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě a s Univerzitou v Turku (kampus Pori). Učitelé katedry
se aktivně účastnili mezinárodních konferencí v zahraničí.
Kvalifikační a personální rozvoj
V roce 2016 bylo úspěšně ukončeno habilitační řízení doc. Ing. Karla Čady, Ph.D.

8.7. Katedra politologie
Katedra politologie se v roce 2016 soustředila na další rozvoj vědecké a pedagogické
činnosti, zapojování studentů doktorského studia do vědeckých výzkumů a zlepšení publikační
aktivity. Katedře se opět podařilo získat ke spolupráci mnoho zajímavých hostujících profesorů
a odborníků z praxe, a to jak v rámci běžných kurzů, tak také pod hlavičkou tzv. Politologických
VŠEstranností, které představují pravidelnou diskusní platformu, jež probíhá formou
přednášek, seminářů a kulatých stolů k aktuálním tématům sociálních věd i veřejného dění.
Katedra také nadále pokračuje ve spolupráci s řadou nevládních organizací (Transparency
International, Rekonstrukce státu, Fond Otakara Motejla, aj.) i státních institucích (NKÚ,
Poslanecká sněmovna, Úřad vlády), podílí se na konkrétních aktivitách těchto organizací,
a spolupracuje s nimi v rámci studentských krátkodobých odborných stáží. Stejnou měrou se
Katedra politologie soustředí také na posilování vazeb se středními školami a propagaci FMV.
I v roce 2016 pokračovala spolupráce se studenty oboru Politologie sdruženými v Klubu
mladých politologů na projektu zaměřeném na vzdělávání studentů SŠ v občanských
a politických kompetencích, stejně jako konzultantská práce v rámci Středoškolské odborné
činnosti. Členové katedry také soustavně pracují na zintenzivňování odborné a mezinárodní
spolupráce zapojováním do českých i mezinárodních odborných organizací jakými jsou Česká
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společnost pro politické vědy, International Political Science Association, American Political
Science Association či European Consortium for Political Research.
Studijní a pedagogická činnost
V roce 2016 katedra vyhodnotila dosavadní zkušenosti z jednotlivých kurzů své nové
vedlejší specializace „Lobbing a rozhodovací procesy“ a věnovala pozornost jejich dílčím
inovacím. Zároveň opět došlo k rozšíření nabídky volitelných kurzů vyučovaných v anglickém
jazyce, konkrétně v magisterském stupni studia, pro nějž byl akreditován kurz 2PL458 Political
Communication and Political Marketing. Část členů katedry se věnovala úpravě bakalářského
předmětu 2PL103 Úvod do sociálních věd, jež byla podpořena prostředky z Interní rozvojové
soutěže. Již tradičně byla věnována velká pozornost krátkodobým odborným stážím, které
katedra zaštituje (Transparency International, NKÚ, Parlamentní institut).
Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2016 pokračovala práce na dvou grantech financovaných z prostředků GAČR
a to konkrétně: „Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace“ (2014–2016) pod
vedením docenta Müllera a „Prostor korupčních možností v České republice“ pod vedením
profesorky Dvořákové (2016–2017). Zároveň podal výzkumný tým pod vedením vedoucího
katedry žádost o nový grant financovaný z prostředků GAČR k tématu „Aktivní hranice
jako zdroje evropeizace? Případová studie trojmezních euroregionů Nisa a Šumava“. Tento
grant byl přijat k řešení v letech 2017–2019. Členové katedry také dále pokračovali na řešení
evropského projektu COST.eu (Professionalization and Social Impact of European Political
Science).
Ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla katedra uspořádala třetí ročník konference
o lokální politice s názvem „Otvírejme radnice, ale také kraje“, která se tentokrát zaměřila také
na krajská zastupitelstva. Na této konferenci se organizačně podíleli jak doktorandi KPOL, tak
studenti oboru Politologie a členové Klubu mladých politologů.
Mezinárodní spolupráce
Katedra politologie byla prostřednictvím institucionálního členství FMV členem ECPR,
akademičtí pracovníci katedry jsou pak individuálními členy dalších mezinárodních organizací
(IPSA, APSA, PSA) a jejich pracovních skupin. Na výročních konferencích ECPR i IPSA
organizovala profesorka Dvořáková samostatné panely (na konferenci ECPR tzv. featured
panel garantovaný organizací IPSA), další pracovníci se pak těchto prestižních konferencí
zúčastnili. Profesorka Dvořáková také v roce 2016 pokračovala ve funkci koeditorky
mezinárodního odborného časopisu World Political Science (IPSA/deGryuter). Do výuky
katedry politologie se v roce 2016 zapojili dva zahraniční hostující profesoři.
Kvalifikační a personální rozvoj
V roce 2016 byl rozšířen částečný úvazek jednomu z odborných asistentů na úvazek plný.
Na konci roku 2016 bylo také vypsáno výběrové řízení na půl úvazku pro odborného asistenta
s předpokládaným nástupem od února 2017. V roce 2016 katedra přijala tři nové studenty
doktorského studia. Čtyři studenti doktorské studium úspěšně ukončili. Na katedře bylo v roce
2016 zahájeno jedno jmenovací řízení a v brzké době je plánováno zahájení jednoho
habilitačního řízení.

8.8. Katedra románských jazyků
Počtem posluchačů, kvalitou výuky i odbornou činností (didaktika profesního jazyka,
aplikovaná lingvistika, lingvodidaktika, lexikologie, lexikografie, interkulturní studia,
iberoamerikanistika, translatologie) patří katedra mezi nejvýznamnější pracoviště v oboru
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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,
mezinárodních vztahů, diplomacie, cestovního ruchu apod., nabízí též kurzy zaměřené na
sociokulturní reálie.
Studijní a pedagogická činnost
Studenti VŠE mohou prostřednictvím katedry získat certifikáty profesního i obecného
jazyka, připravenost studentů zaručují přípravné kurzy na míru všem úrovním nabízených
jazykových zkoušek. V roce 2016 byla dokončena a spuštěna testová báze pro základní kurzy
španělštiny, a tím i cílený proces inovace závěrečného hodnocení základních kurzů
francouzštiny, italštiny a španělštiny. Nově je v přípravě elektronické testování pokročilých
odborných kurzů francouzštiny.
Byla uzavřena smlouva s Universita per Stranieri v Perugii a KROJ se tak stala jediným
akreditovaným zkušebním centrem zkoušek CELI (A1-C2) v České republice. Díky spolupráci
s Obchodním oddělením Španělského velvyslanectví se podařilo kompletně restrukturovat
a zcela revitalizovat přípravné kurzy na zkoušky Madridské obchodní komory a proces
zkoušení jako takový. S úspěchem proběhly dvě letní školy pro studenty z Mexika.
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. Byl úspěšně ukončen projekt IGA zaměřený na odbornou právnickou terminologii ve
francouzštině (řešitelka PhDr. J. Priesolová, CSc.). Mnozí akademičtí pracovníci rovněž
publikovali příspěvky v odborných tuzemských i zahraničních periodicích (ERIH, SCOPUS,
RVVI, ostatní recenzovaná periodika) a ve sbornících z mezinárodních konferencí.
Mezinárodní spolupráce
S katedrou externě dlouhodobě spolupracují zahraniční pedagogové a odborníci ze
zastupitelských úřadů Francie, Španělska, Itálie, Brazílie, Peru, Mexika i dalších románských
zemí, kteří se pravidelně účastní výuky, zejména formou přednášek o aktuální politickoekonomické situaci. Nově byla navázána spolupráce s velvyslanectvím Belgie, Švýcarska,
Tuniska, Maroka a Portugalska.
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 zejména výuku ruštiny jako cizího jazyka a také výuku češtiny jako cizího
jazyka na bázi angličtiny pro zahraniční studenty. Zejména pro posluchače FMV jsou
určeny kurzy pokročilého hospodářského jazyka (kurzy 2RU201-206), pro posluchače všech
fakult kurzy základní a pokročilé úrovně obecného jazyka (2RU101-106), kurzy reálií,
konverzace, gramatiky aj.
KRUJ se podílí na výuce ruštiny jako jednoho z jazyků vedlejší specializace komerční
jazyky. Od letního semestru 2015 probíhají kurzy ruštiny pro U3V a přípravné kurzy
k certifikačním zkouškám z obchodního jazyka.
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Studijní a pedagogická činnost
V roce 2016 v obou semestrech probíhala výuka ve všech povinných kurzech, z volitelných
byl otevřen kurz ruské konverzace a kurz reálií Ruska. Ve výuce odborné ruštiny jsou
používána převážně skripta a učebnice vlastní provenience, což v počtu 5 učitelů je možné
považovat za úspěch. Do přípravy skript se zapojili kolegové Filip a Harbitski.
V roce 2016 byla publikována skripta pro výuku češtiny (Antošová A.: Elementary Czech,
Antošová A.: Basic Czech) a pro výuku ruštiny (Horvátová M.: Ekonomické texty v ruštině pro
studenty VŠE, Filip M., Harbitski S.: Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III).
Nedílnou součástí nových skript Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE je
audionahrávka a cvičení k ní.
Pro zájemce z řad zahraničních studentů nabízí katedra možnosti zdokonalovat se
v odborném jazyce a gramatice v rámci volitelných předmětů. Připravujeme předmět češtiny
na základě ruštiny, který chceme akreditovat v roce 2017.
Velká pozornost je věnována výuce češtiny na základě angličtiny, která se realizuje podle
požadavků zahraničního oddělení rektorátu (výuka pro výměnné studenty).
V LS 2016 byl poprvé otevřen nový předmět 2RU315 připravující studenty na složení
mezinárodních certifikátů z ruského jazyka. V LS 2016 mezinárodní certifikát srovnatelný
s Vantage Level (IV) odpovídající úrovni Intermediate Level Londýnské obchodní komory
získalo 16 studentů (z celkového počtu 37 absolventů kurzu 2RU206)). Zkoušky se skládají 1x
ročně ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury (pro katedru není možné z finančního
hlediska vzhledem k počtu zájemců organizovat zkoušky samostatně).
Vědecko-výzkumná činnost
Katedra se v rámci nespecifikovaného výzkumu zabývá sledováním vývoje a formováním
aktuální ekonomické slovní zásoby odborného jazyka, výstupem je Slovník vybraných českoruských a rusko-českých ekonomických termínů, který je průběžně aktualizován.
Katedra má více jak 20letý podíl na zpracování ruské verze slovníku vycházejícího
v metodicko-lingvistickém recenzovaném časopise Cizí jazyky. Výsledky výzkumu
mezijazykového transferu, získané v rámci doktorského studia, byly aplikovány do praxe
prostřednictvím učebních materiálů pro studium českého jazyka jako cizího – Soubor cvičení
k české gramatice, který k výuce češtiny využívá kromě řady českých škol i univerzita
v Jekatěrinburgu.
Mezinárodní spolupráce
KRUJ v organizaci certifikačních zkoušek spolupracuje s Ruským střediskem vědy
a kultury. Účastní se seminářů a konferencí organizovaných tímto centrem.
V rámci doplňkové činnosti dr. Filip organizuje semináře (červen a červenec 2016)
o možnostech studia na FMV v různých oblastech Ruska a Běloruska (Moskva, Jakutsk, Kazaň,
Krasnodar aj.).
Kvalifikační a personální rozvoj
Pracovní úvazek dr. Antošové byl od září 2016 snížen na poloviční úvazek s tím, že po
skončení zimního semestru odejde do důchodu, popř. bude učit na dohodu. Tím se počet učitelů
snížil na krajní mez 4 akademických pracovníků. Další personální rozvoj bude záležet na
stabilizaci počtu studentů. Předpokládáme návrat jedné kolegyně z mateřské dovolené.

8.10.

Katedra světové ekonomiky

Studijní a pedagogická činnost
Katedra (KSE) realizovala hlavní specializaci Evropská integrace (garant P. Hnát) a tři
vedlejší specializace: Evropská ekonomická integrace (I. Němcová), Rozvojová studia
49

Výroční zpráva FMV VŠE za rok 2016

(S. Šaroch) a Čínská studia (Z. Stuchlíková). Vedlejší specializace Rozvojová studia byla dále
inovována, a to ve skupině volitelných předmětů. V letním semestru byl nově vyučován kurz
Ekonomie nerovnosti a chudoby (J. Sejkora). V rámci vedlejší specializace Čínská studia byla
provedena, po dohodě se SMS JM, úprava předmětu Čína v mezinárodní politice a diplomacii
(2SM558), který je nově vyučován anglicky pod vedením J. Garlicka. V rámci této specializace
proběhly i doplňkové aktivity pro studenty, např. seminář „Možnosti studia v Číně“ (ve
spolupráci s OZS VŠE).
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 a Regionální trhy
v globální perspektivě). V předmětu Geoekonomika byla provedena zásadní změna koncepce.
V bakalářském oboru Manažer obchodu nadále působili: P. Hnát (Mezinárodní ekonomické
prostředí), P. Žamberský (Ekonomie) a T. De Castro, J. Vlčková (Doing Business in Selected
World Markets). V doktorském studiu katedra zajišťovala předmět Mezinárodní ekonomie III
v anglickém jazyce (S. Šaroch), předmět byl na podzim 2016 inovován, a dále předměty EU
v transformaci a Vnitřní trh EU (I. Němcová).
KSE zajišťovala výuku 9 předmětů v cizím jazyce, z toho 6 v angličtině: Economic
Integration of Central Europe to the EU (I. Němcová); Doing Business in Selected World
Markets (T. De Castro), Economic Potential of the Middle East and North Africa Region (T.
De Castro), Economic Geography and Development of Emerging Markets (T. De Castro a J.
Vlčková), Bitcoin Usage in Business – Practical Seminar, Cryptocurrencies and other
Alternative Monetary Solutions in Worldwide Practise (J. Jedlinský), 1 v němčině Europäische
Wirtschafts-und Währungsunion (M. Záklasník) a 1 v ruštině Ekonomičeskij potencial
postsovětskogo regiona (A. Sudliankou).
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, M. Jiránková v předmětu
International Economics a P. Hnát s O. Sankotem v předmětu World Economy; v rámci
bakalářského oboru Corporate Finance and Management O. Sankot v předmětu World
Economy Trends. P. Hnát působí s předmětem World Economic Trends také v MBA
programech ISBM. KSE uskutečnila 2 mimosemestrální kurzy v anglickém jazyce, ve kterých
působili: hostující profesor z Corvinus University, Budapest (Maďarsko) Gabor Kutasi (21. –
25. 3. 2016) a hostující profesor M. Muchie z Tswane University of Technology, South Africa
(11. 4. – 15. 4. 2016). Pro učitele byla uspořádána přednáška viceguvernéra ČNB M. Hampla
o bankovní unii.
Do výuky (přednášky, semináře) byla zapojena i řada odborníků z praxe v ČR, např.;
T. Kozelský a T. Hrtúsová (EU Office, Česká spořitelna), prof. Sabathil (EU External Action,
SouI), T. Pojar (CEVRO Institut, Česko-izraelská smíšená obchodní komora), P. Talavášek
(ExxonMobil), S. Bendíková (Univerzita Karlova v Praze), L. Mynářová (Nafigate), Z. Noha
(Generální konzulát Chengdu, Čína), J. Bizoňová (ČEB, prof. M. Muchie (Institute of
Economic Research at Tshawane Unversity of Technology, Pretoria), N. Benešová-Guererro
(Czech Tourism, Peking), I. Kaplán (Unie evropských federalistů v ČR), H. Langšádlová
(Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR), Z. Čech (Zastoupení Evropské komise), L. Hrabálková
(vinařství Ludwig), V. Třebický (CI2, o. p. s.), A. Poledňáková, K. Siaw, M. Svoboda (MZV
ČR), prof. Frait a další. V roce 2016 také pokračovala série Exportních a Investičních večerů
pořádaná ve spolupráci s Romanem Chlupatým a Studentským klubem obchodu
a konkurenceschopnosti: M. Souček (EY), J. P. Lehman (IMD Business School), P. Žabža
(Patria), Karel Bureš (ředitel ČEB), Jean-Pierre Lehmann (emeritní profesor, IMD), Jan
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Jedlička (EU Office, Česká spořitelna), David Krajíček (Krajíček a Partners), Marek Hornych
(Air Bank), Jan Lamser (Redegges), Marek Pavlík (M. C. Triton) a další.
KSE zajišťovala rovněž odborné stáže pro studenty hlavní specializace Evropská integrace
a vedlejších specializací Evropská ekonomická integrace a Čínská studia. Pro studenty hlavní
specializace EI a vedlejší specializace EEI byly v návaznosti na probíraná témata hlavních
ekonomicky orientovaných kurzů obou specializací zorganizovány exkurze na jednání Výboru
pro evropské záležitosti Parlamentu ČR, jež se staly vhodným námětem pro následné diskuse
ve výuce.
J. Vlčková a T. De Castro vystoupili s přednáškou v Diplomatické akademii na téma
„Mezinárodní obchod a globální hodnotové řetězce“ a J. Antal „Transatlantické vztahy na
rozcestí“. Rovněž v dané instituci vystoupila hostující profesorka KSE Bublu Thakur-Weigold.
Vědecko-výzkumná činnost
Na katedře byly 3 IGS projekty (P. Žamberský, I. Němcová, T. de Castro – J. Vlčková)
a 2 projekty IRS (P. Žamberský, J. Vlčková). J. Vlčková spolupracovala s ETH Curych a Swiss
Med Tech Clusterem v rámci aplikovaného výzkumu a spolupráce s aplikační sférou.
Mezinárodní spolupráce
P. Žamberský vyučoval v Nantes (Francie) kurz International Macroeconomics and Finance
na Audencia Business School. M. Vošta absolvoval studijní a přednáškový pobyt v rámci
Erasmus na FPVMV UMB (Slovensko).
Kvalifikační a personální rozvoj
J. Sejkora dosáhl titulu Ph. D., I. Němcová získala certifikát na přípravu pracovníků do
institucí EU a testů EPSO.

8.11.

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (SMSJM) je nejstarším akademickým
pracovištěm zaměřeným na výuku a výzkum mezinárodní politiky a diplomacie v České
republice. Od svého vzniku v roce 1991 se podílí na přípravě specialistů pro oblast veřejné
správy, zejména vnějších politických a ekonomických vztahů ČR, mezinárodních organizací
a médií se zaměřením na mezinárodně politické a zahraničně politické otázky.
Studijní a pedagogická činnost
SMS JM zajišťuje výuku v bakalářském studijním oboru Mezinárodní studia – diplomacie,
magisterském studijním oboru Mezinárodní politika a diplomacie a doktorském studijním
oboru Mezinárodní politické vztahy. Tyto obory jsou vyučovány v českém jazyce. V angličtině
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka realizuje magisterský studijní obor International
and Diplomatic Studies a doktorský studijní obor International Political Relations. Zároveň
zajišťuje výuku předmětů zaměřených na mezinárodní politiku a diplomacii pro další studijní
obory Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a podílí se též na
realizaci Univerzity třetího věku.
Ve své pedagogické činnosti SMSJM reaguje na aktuální společenské potřeby i na nové
trendy v oblasti výuky a výzkumu mezinárodních vztahů. V roce 2016 proto pro bakalářský
stupeň studia akreditovalo volitelný předmět Migrace v mezinárodních vztazích a Mezinárodní
bezpečnostní vztahy v 21. století – francouzsky. Na magisterském stupni bylo portfolio
volitelných předmětů doplněno o kurz Globalised International Relations s přední světovou
specialistkou prof. JUDr. Vendulkou Kubálkovou, Ph.D. Dále byla realizována rozsáhlejší
obsahové změna v předmětu Asie v mezinárodních vztazích a došlo k převedení kurzu Čína
v mezinárodní politice a diplomacii do anglického jazyka.
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V rámci rozvoje spolupráce s praxí, která je pro SMS JM rovněž dlouhodobou prioritou, ve
výuce vystoupila více než desítka velvyslanců akreditovaných v České republice a řada
odborníků z oblasti české zahraniční politiky a diplomacie. Ve spolupráci s Diplomatickou
akademií byl pro studenty FMV realizován seminář k přípravě na testy v rámci výběrových
řízení na pozice v institucích EU. Jako součást prohlubující se internacionalizace výuky
Středisko uskutečnilo 5 mimosemestrálních kurzů hostujících profesorů.
V zájmu přenosu znalostí na neakademické subjekty se akademická pracovnice SMSJM Ing.
Jana Peterková, Ph.D. zapojila do pracovní skupiny Českých center pro přípravu strategie
rozvoje a dále se podílela též na meziresortních expertních konzultacích k nation brandingu.
Současně participovala i v pracovní skupině Českého olympijského výboru k přípravě
programu celoživotního vzdělávání v oblasti sportovní diplomacie s perspektivou realizace
tohoto program na FMV.
Vědecko-výzkumná činnost
V lednu 2016 byl podáním závěrečné zprávy ukončen tříletý grantový projekt GA ČR
Možnosti a meze českého zahraničněpolitického aktivismu. Projekt byl grantovou agenturou
hodnocen jako splněný.
Akademičtí pracovníci a doktorandi SMSJM v roce 2016 participovali jako spoluautoři na
5 monografiích. Dále publikovali 4 články v časopise zařazeném do databáze Scopus, 15 článků
v časopisech zařazených do databáze ERIH+, 2 články v časopisech zařazených na pozitivním
seznamu RVVI, 4 příspěvky ve sborníku zařazeném do databáze CPCI a řadu dalších
časopiseckých statí a konferenčních příspěvků.
Již tradičně proběhla konference „Mezinárodní vztahy očima mladých badatelů“, tentokrát
s tématem The Shifting Balances of International Relations?. Zahájena byla příprava společné
konference Evropské asociace pro mezinárodní studia (EISA) a Asociace pro studium
mezinárodních vztahů ve střední a východní Evropě (CEEISA), kterou by mělo SMSJM
spolupořádat v roce 2018 s Ústavem mezinárodních vztahů. V rámci doktorského studia byly
uskutečněny 4 odborné workshopy k metodologii a k publikační činnosti; dále došlo k realizaci
8 tematických workshopů zaměřených např. na mezinárodní sankce, roli OSN v prevenci
konfliktů, aktuální trendy v ekonomické diplomacii nebo rozvojovou spolupráci.
V zájmu zvyšování výzkumných kompetencí pracoviště se Mgr. Ing. Markéta Novotná
zúčastnila letní metodologické školy Evropského konsorcia pro politický výzkum (ECPR).
Doktorand Mgr. Miloslav Machoň vyjel na letní školu v Lublani „Case Study Research:
Design, Execution and Publication“.
Mezinárodní spolupráce
Jak v pedagogické, tak i ve vědecké činnosti klade SMSJM důraz na rozvoj kontaktů se
zahraničními pracovišti. Je aktivně zapojeno rovněž do činnosti ECPR, CEEISA, APSIA
a dalších odborných sítí a seskupení. V roce 2016 toto zapojení prohloubilo díky úspěšné
kandidatuře doc. Mgr. Ing. Štěpánky Zemanové, Ph.D. do výkonného výboru CEEISA.
SMSJM přitom od vzniku CEEISA hostí její sekretariát (sekretářem je aktuálně doktorand
SMSJM Mgr. Ing. Jan Werner). Několik akademických pracovníků SMSJM předneslo
příspěvek na společné konferenci CEEISA a International Studies Association v Lublani.
Úspěšně proběhlo rovněž jednání se zástupci North Carolina State University (NCSU, USA)
o prohloubení dosavadní spolupráce v pedagogické i vědecké sféře. K prvním praktickým
krokům v tomto směru patřilo podání žádost o Fulbrightovo stipendium pro výzkumný pobyt
na SMSJM s docentkou Heidi Hillary Hobbs a zpřístupnění některých předmětů vyučovaných
SMSJM studentům pražského kampusu NCSU v rámci mimořádného studia.
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Kvalifikační a personální rozvoj
V roce 2016 byla na SMSJM obhájena 1 doktorská disertační práce (Ing. Václav Trejbal,
Ph.D.). Habilitační řízení v oboru Mezinárodní politické vztahy zahájil 1 externí
spolupracovník, Mgr. Ing. Andrej Tóth, Ph.D., a probíhalo řízení ke jmenování profesorem doc.
PhDr. Oldřicha Bureše, Ph.D. z Metropolitní univerzity v Praze.
Působení na SMSJM ukončili 2 akademičtí pracovníci (PhDr. Nicolas Maslowski, Ph.D.
a Ing. Jan Kochan). Novou posilou v pedagogické činnosti i ve výzkumu se stal Jeremy Alan
Garlick, M.A., Ph.D., se zaměřením na Čínu a její vztahy se zeměmi střední a východní Evropy.
SMSJM rovněž navázalo úzkou spolupráci s prof. JUDr. Vendulkou Kubálkovou, Ph.D.,
z University of Miami. Jde o celosvětově nejznámější, mezinárodně uznávanou specialistku
v oblasti teorií mezinárodních vztahů českého původu. Prof. Kubálková bude jako externí
spolupracovnice SMSJM pravidelně realizovat mimosemestrální kurz a povede též odborné
workshopy pro akademické pracovníky a doktorandy.

8.12. Centrum asijských studií
Centrum asijských studií (CAS) je výzkumným, řešitelským a koordinačním pracovištěm
FMV. Cílem CAS je interdisciplinární komparativní výzkum společensko-ekonomických jevů,
procesů a institucí v zemích Asie (s důrazem na Asii východní a jihovýchodní), a to jak
v regionálním, tak i globálním kontextu. CAS je také informačním a poradenským pracovištěm,
usiluje mj. o popularizaci asijských témat. Od května 2016 je novou ředitelkou CAS doc. Ing.
Zuzana Stuchlíková, Ph.D., bylo upraveno i celkové personální složení CAS.
Studijní a pedagogická činnost
CAS v roce 2016 spoluorganizovalo odborné přednášky odborníků z praxe v předmětech
FMV (např. T. Pojar z Česko-izraelské smíšené obchodní komory v 2SE440; prof. G. Sabathil
ze zastoupení EU v Korejské republice v 2SE440 apod.). Organizovalo i další vzdělávací akce
pro studenty VŠE (např. cyklus Asijské večery; seminář o možnostech studia v Číně; besedu
s čínským spisovatelem Jü Chua o čínské historii a moderní Číně apod.).
Vědecko-výzkumná činnost
CAS se zapojilo do organizace 2. ročníku China and Czech Economic Forum (září 2016),
a to na základě dohody o spolupráci ve výzkumu mezi FMV a Shandong University of Finance
and Economics, uzavřené v r. 2014. Dále spoluorganizovalo s Velvyslanectvím Korejské
republiky v ČR seminář Establishment of Social Safety Net during Transition (9. 11. 2016); se
SMS JM seminář Impacts of Democratization on the MENA Region (25. 11. 2016).
Z. Stuchlíková a J. Bejkovský zpracovali v květnu-červnu 2016 pro Svaz chemického
průmyslu ČR dopadovou studii udělení statutu tržní ekonomiky Číně na chemický průmysl.
Členové CAS jsou také zapojeni do projektů IGA (Crises in MENA and southwest Asia:
democratisation, militancy and security pod vedením R. Havlové).
V říjnu 2016 CAS zprostředkovalo uzavření Memoranda o spolupráci FMV s Obchodní
komorou při Česko-korejské společnosti s cílem rozvíjet vzájemnou vzdělávací, vědeckou
i jinou spolupráci obou institucí a přispět i k podpoře kulturní a vzdělávací spolupráce ČR
a Korejské republiky.
Mezinárodní spolupráce
Členové CAS rozvíjejí spolupráci FMV např. s Shandong University of Finance and
Economics (Jinan, Čína); s ambasádami asijských zemí v ČR.
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Kvalifikační a personální rozvoj
Od května 2016 je novou ředitelkou CAS doc. Ing. Z. Stuchlíková, Ph.D. (KSE), která byla do
funkce obsazena na základě výběrového řízení děkana FMV. Nadále v CAS působí Ing. T. De
Castro, Ph.D. (KSE) a Ing. J. Volfová, Ph.D. (KOP). Nově byli do CAS zapojeni
Ing. J. Bejkovský, Ph.D. (KSE); J. A. Garlick, M.A., Ph.D. (SMS JM), PhDr. Ing. Radka
Havlová, Ph.D. (SMS JM); Mgr. Jakub Otčenášek (KAJ). Do organizace aktivit CAS jsou
zahrnuti i pomocné vědecké síly z řad studentů: Ing. G. Hasík; M. Havel; A. Mudrová.

8.13. Centrum evropských studií
Centrum evropských studií při FMV VŠE je informační, koordinační a poradenské
pracoviště interdisciplinárního charakteru, zabývající se problematikou evropské ekonomiky,
politiky, práva, dějin, kultury a jazyků. CES přispívá k propagaci myšlenek evropské
sounáležitosti prostřednictvím aktivit, které organizuje v rámci hlavní i doplňkové činnosti na
FMV VŠE. Centrum vede Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.
Studijní a pedagogická činnost
Centrum evropských studií organizovalo 8. Evropský den na VŠE (27. 4. 2016) na téma
Evropská unie po dohodě s Velkou Británií. Akci zastřešoval Konrad-Adenauer-Stiftung.
Kromě toho CES organizovalo i přednášky a diskuse s významnými osobnostmi – baronka
Neville Rolfe (náměstkyně ministra pro obchod a inovace Velké Británie) a Jan Mládek
(ministr průmyslu a obchodu ČR), Jörg Monar (rektor, College of Europe) a dalšími.
Důležitou součástí činností Centra je i projektová činnost. Centrum i v roce 2016
koordinovalo soutěž Laboratoř EU – o nejlepší diplomovou práci na evropské téma s podporou
Zastoupení Evropské komise v Praze.
Vědecko-výzkumná činnost
Jarolím Antal byl zapojen do přípravy dopadové studie možných implikací liberalizace
obchodu mezi EU a USA na ČR, o které se v současnosti vedou jednání. Studii zpracovala
Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s CERGE-EI a CES. V rámci další publikační
činnosti CES také koordinuje vydávání vědeckého časopisu Současná Evropa (Jarolím Antal,
Josef Bič, Pavel Hnát). V červnu 2016 CES organizovalo odborný seminář na téma budoucnosti
Evropské hospodářské a měnové unie, ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise a prof.
Oldřichem Dědkem.
Kvalifikační a personální rozvoj
Na aktivitách CES se podílí Ing. Josef Bič, Ph.D. A doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. Realizační
podporu zabezpečují studenti a doktorandi FMV VŠE – v roce 2016
Bc. Anna Zbirovská, Bc. Dominik Proch, Bc. Ivana Purmová, Bc. Kateřina Bendlová, Soňa
Ďurovcová, Ing. Barbora Hronešová, Václav Jandík, Ivona Maršíková a Šárka Nováková.

8.14. Institut pro udržitelné podnikání
Institut pro udržitelné podnikání (IUP) byl založen na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE
Praha v roce 2011 s cílem podporovat výzkum fakulty v oblasti udržitelného rozvoje,
přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí. Pozornost je věnována úrovni globální,
regionální i místní a různým typům ekonomických subjektů. Ve svých projektech vytváří týmy
složené zpravidla ze členů několika pracovišť (kateder) Fakulty mezinárodních vztahů a dalších
fakult VŠE a z externích spolupracovníků (tuzemských i zahraničních) a z doktorských
studentů.
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Pedagogická činnost
Členové IUP v pedagogické činnosti přednáší několik předmětů v rámci programů Katedry
politologie a Katedry cestovního ruchu, a to na úrovni bakalářského, magisterského
i doktorského studia v českém a anglickém jazyce. Členové IUP školí doktorské studenty
zejména v rámci programu Politologie. Typickými tématy prací je politika životního prostředí
a přírodních zdrojů.
Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2016 IUP řešil následující projekty:
GAČR – Novel approach to seeking cost-effective water pollution abatement: Developing
reverse combinatorial auctions theory (16-01687S)
TAČR – Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary (TD 03000376)
IGS – Metodologie ekonomického, politického a právního hodnocení zavádění
environmentálních inovací do praxe (IGS F2/36/2016)
EHP a Norské fondy – Czech-Icelandic research group on Policy and Management of Natural
Resources and Renewable Energy Sources
V aplikovaném výzkumu je budována spolupráce s ČVUT na projektech vypisovaných
zejména Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu (v roce 2016 byly
zpracovány 2 přihlášky).
Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 byla, ve spolupráci s UK Praha a dalšími institucemi,
zorganizována v pořadí již 18. mezinárodní konference (založená v roce 1999 ve spolupráci se
Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka) „Environmental Economics, Policy and
International Relations“.
Mezinárodní spolupráce
Jsou udržovány pravidelné kontakty s několika desítkami zahraničních subjektů, ať již
institucionálních či jednotlivci. Diskutována je především příprava společných
vědecko-výzkumných i pedagogických mezinárodních projektů. Z významnějších projektů,
o které IUP se zahraničními partnery usiluje v rámci programu ERASMUS, zmiňme „European
Alliance for Educational and Research Enhancement of HEIs”, “Knowledge and Competency
Development in Innovative Social and Solidarity Economy in Higher Education in Eastern
Europe”, a “Digital Integration for Learning and Teaching on Natural Resources Science,
Policy and Management through Open Educational Resources”. Z vědeckých projektů je to
potom „Interactive Maps of Environmental Quality in Europe“ a Water Quality Management
in River Basins“.
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Závěr
Rok 2016 lze na FMV do jisté míry chápat jako počátek nové etapy, ve které bude potřeba
reagovat na nové výzvy, a to ve složitých podmínkách demografických změn na jedné straně
a rostoucí národní i mezinárodní konkurence v oblasti terciálního vzdělávání na straně druhé.
S ohledem na velkou novelu Zákona o vysokých školách a z ní vyplývající nutnosti vnitřní
reformy FMV i celé VŠE bylo potřeba započít s důležitými změnami v oblasti strategického
směrování FMV tak, aby si fakulta udržela vedoucí pozici v oblastech jejího pedagogického
zájmu na národní úrovni a současně posílila i svoji mezinárodní reputaci.
FMV se musí i nadále profilovat jako mezinárodní vzdělávací a výzkumná instituce
s vysokou mírou internacionalizace ve všech hlavních oblastech svých činností. Jde o základní
diferenciační prvek od ostatních fakult VŠE a podstatnou součást fakultní identity. Studium
v placených akreditovaných programech i v rámci rozmanitých letních škol pořádaných FMV
přináší fakultě navíc stále více finančních zdrojů, což umožňuje realizovat projekty podporující
kvalitní pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost FMV. Strategie komplexní
internacionalizace tak bude i nadále hrát klíčovou roli v dalším vývoji fakulty.
V oblasti vědecké činnosti fakulty byl zahájen přechod k decentralizovanému řízení
a podpoře excelence, která by měla vyústit ve vznik centra výzkumné excelence FMV, jež by
bylo schopno produkovat vysoce kvalitní výsledky výzkumné činnosti na mezinárodní úrovni.
Smyslem je vytvořit podmínky pro podporu individuálních kariérních plánů pracovníků FMV
na jednotlivých katedrách na straně jedné a vybudování kapacit pro špičkový mezinárodní
výzkum na straně druhé.
FMV bude také nositelem moderních trendů a inovací v oblasti terciárního vzdělávání, jež
odpovídají potřebám praxe. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je totiž klíčovým
předpokladem pro získávání špičkových zájemců o studium, a to jak z ČR, tak ze zahraničí.
FMV musí vytvářet podmínky pro to, aby byli její absolventi na trhu práce preferováni před
absolventy jiných ekonomických fakult v ČR, a na mezinárodním trhu práce byli absolventi
považováni za přímé konkurenty absolventů předních evropských univerzit. K tomu je potřeba
neustále vyhodnocovat kvalitu a relevanci profilu absolventů jednotlivých oborů a přijímat
příslušná opatření vedoucí k posílení jejich konkurenčních výhod a eliminaci slabin. Důležitou
roli v tomto procesu proto budou hrát i doporučení zástupců zaměstnavatelů a zahraničních
univerzit zastoupených v Radách pro strategické řízení a spolupráci s praxí, které se na řízení
oborů FMV podílejí.
Velkou výzvou v roce 2017 bude příprava na mezinárodní i národní akreditace studijních
programů FMV. Půjde zejména o re-akreditaci EPAS navazujícího magisterského programu
Mezinárodní obchod na podzim 2017, jakož i zapojení do školních aktivit v rámci mezinárodní
akreditace AACSB i úsilí o získání národní institucionální akreditace.
Úkoly vymezené novou misí a vizí fakulty a operacionalizované v jednotlivých nástrojích
řízení fakulty v rámci jejího Strategického záměru jsou jistě náročné, avšak při soustředěné
a intenzivní práci v rámci motivovaného a vnitřně soudržného týmu akademických pracovníků
FMV také zvládnutelné. Jako klíčový faktor úspěchu v budoucnosti proto vidím i nadále
schopnost získat a udržet kvalitní pracovníky s vysokým potenciálem vědecké i pedagogické
činnosti. FMV by měla být vnímána jako prestižní zaměstnavatel, jenž nabízí stimulující tvůrčí
prostředí s transparentním a efektivním systémem řízení lidských zdrojů.

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
děkan
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Výroční zpráva o hospodaření Fakulty mezinárodních vztahů
VŠE v Praze za rok 2016
Cílem předkládané zprávy je podat úplný přehled o hospodaření fakulty a informovat
o financování všech hlavních činností 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.
Významná změna ve financování FMV v roce 2016 je představována zahrnutím příjmů
z cizojazyčných programů do rozpočtu jednotlivých pracovišť FMV. Byly též sloučeny části
sdílených nákladů (Děkanát a Náklady s celofakultním významem) z důvodu větší
operativnosti.
Tab. 1 níže udává ve sl. 2 celkové náklady vynaložené na výše uvedené druhy činností
v porovnání s rokem 2015 (sl. 3) a z toho i mzdových prostředků. V roce 2016 FMV vynaložila
celkem 174 453 tis. Kč (ř. 17) na zabezpečení všech svých aktivit. Z toho převážná část (62,5
%) byla financována jako v roce 2015 z dotací na vzdělávání (ukazatel A+K) ř. 1 a vědu a
výzkum (ř. 2 až 4). Ovšem ve srovnání s rokem 2015 bylo financování nákladů fakulty z dotací
MŠMT na vzdělávání a vědu a výzkum v roce 2016 nižší o 13 procentních bodů než v roce
2015, kdy toto krytí dotacemi MŠMT představovalo 75,5 %. Jinak podíl čerpání
vyjmenovaných druhů dotací na celkových nákladech zůstal meziročně na stejné úrovni jako
v roce 2015.
Při meziročním porovnání celkově vynaložených nákladů sl. 7 i mzdových prostředků sl.
8, řádek 17, vykazuje meziroční nárůst v těchto ukazatelích 4 % resp. 1,2 %, což v absolutních
částkách představuje 6 677 tis. Kč v celkových nákladech a 1 242 tis. Kč ve mzdových
prostředcích. I při mírně klesajícím počtu pracovníků a s tím spojeném poklesu čerpání tarifních
mezd se projevil v čerpání nárůst tarifních mezd způsobený zejména přidělením dodatečných
prostředků na 20 % další mzdy v listopadu 2016. Které další oblasti financování se na nárůstu
podílely je zřejmé z údajů dalších řádků ve sl. 7 a 8. Celkem očekávaně již třetím rokem
meziročně klesají příjmy z poplatků za přijímací zkoušky, odpovídající poklesu počtu uchazečů
o studium. Naopak se zvyšuje již druhým rokem objem vyplacených stipendií, a to o více než
600 tis Kč ve srovnání s rokem předchozím.
Rozdíl mezi disponibilními prostředky (sl. 1) a použitými prostředky ve sl. 2 v r. 2016 tvoří
převod finančních prostředků do roku 2017 uvedený ve sl. 6, řádku 17.
Z částky 26 741 tis. Kč bylo do roku 2017 převedeno formou časového rozlišení 20 840 tis. Kč
(doplňková činnost, tisk a vydávání učebnic, prostředky za doktorandy samoplátce, prostředky
za mimořádné studium, studijní programy v AJ a poplatky za přijímací řízení), prostřednictvím
fondu účelových prostředků pak 66 tis. Kč (v roce 2016 nepoužité dary, zůstatky GA, GT,
mínusové částky účelových prostředků, které jsou placeny po odevzdání projektových prací,
což jsou Norské fondy, Laboratoř EU). Ze stipendijního fondu se převádí do roku 2017 3 233
tis. Kč (ř. 13, sl. 6), fond reprodukce investičního majetku byl v roce 2016 plně vyčerpán (ř. 16,
sl. 2) a z fondu provozních prostředků bylo použito 475 tis. Kč a 580 tis. Kč bylo dodatečně
přiděleno do fondu v rámci rozpuštění rezerv MŠMT v závěru roku, takže stav fondu k 31. 12.
2016 činil 13 152 tis. Kč.
Meziroční porovnání čerpání 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. Rozpočet vzdělávací činnosti (včetně všech
úprav, tedy úspor z roku 2015 a přídělu prostředků na dodatečnou mzdu), byl čerpán na 97,7 %
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(úspora 2 584 tis. Kč – sl. 6, ř. 1 Tab. 1). Ve srovnání s čerpáním roku 2015 došlo k mírnému
navýšení celkových nákladů z 108 383 tis. Kč (ř. 1, sl. 3, Tab 1) na 109 048 tis. Kč (ř. 1, sl. 2.,
Tab 1) v roce 2016, což představuje částku o 665 tis. Kč vyšší než v roce předchozím.
Objem finančních prostředků pro oblast vědy a výzkumu z MŠMT opakovaně poklesl (sl. 4,
5, 6 Tab. 2) i za rok 2016 z celkových nákladů 15 429 tis. Kč v roce 2015 na 14 386 tis. Kč
v roce 2016, což představuje pokles na 93,2 % roku předchozího). V oblasti mzdových
prostředků pro oblast vědy a výzkumu došlo k poklesu na 81,1 % roku předchozího.
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Tab. 1: Přehled čerpání nákladů dle finančních zdrojů v roce 2016 (srovnání s rokem 2015) za FMV v tis. Kč
Rozpočet
(výnosy)
k 31.12.2016
1.

1. Vzdělávání (AB100)

Čerpání (náklady)
Převod
celkem
z toho: mzdové prostředky do roku 2017
2016
2015
2016
2015
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.

100,6

101,6

111 632

109 048

108 383

81 295

80 045

2 584

3 909

3 909

4 177

583

618

0

93,6

94,3

11 092

11 092

11 252

5 229

6 543

0

98,6

79,9

4. Granty VaV (GA, GT, GZ)

2 512

2 472

2 883

1 185

1 607

40

85,7

73,7

5. Rozvojové projekty (RP)

1 273

1 273

1 352

536

626

0

94,2

85,6

6. Dary a příspěvky (DR,ÚP)

1 211

1 183

1 278

430

401

28

92,6

107,2

0

0

1 185

0

361

0

0,0

0,0

8. Příjímací řízení+mimoř.studium (HD)

1 860

1 725

2 235

961

1 356

135

77,2

70,9

9. Placené akreditované programy v AJ

29 974

17 429

7 731

5 714

3 613

12 545

238,3

158,2

241

17

186

15

0

224

9,1

x

76

65

25

0

5

11

260,0

0,0

12. Doplňková činnost (DC)

21 966

14 025

14 902

5 600

5 131

7 941

94,1

109,1

13. Stipendia
prospěch.mimořádná

11 011

7 778

7 102

x

x

3 233

109,5

x

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

7. Projekt OPPA (Evropské fondy) ES

10. Tisk skript (HD)
11. Konference KMO

14.

zahraniční

546

546

540

x

x

0

101,1

x

15.

doktorská

3 555

3 555

4 050

x

x

0

87,8

x

336

336

495

x

x

0

67,9

x

201 194

174 453

167 776

104,0

101,2

16. Fond investičního majetku
17. Celkem neinvestiční náklady
Vysvětlivky:

FPP – Fond provozních prostředků
MP – mzdové prostředky
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Tab. 2: Přehled čerpání příspěvků na vzdělávání, vědu a výzkum roku 2016 ve srovnání s rokem 2015 v tis. Kč
Dotace na vědu a výzkum z MŠMT

Příspěvek na vzdělávání (AB100)
2016

2015

IG, IP

IG, IP

4.

5.

2016/2015 v %
6.

514

748

68,7

776

457

169,8

v tom: Drobný hmotný majetek

194

335

x

158

95

x

Knihy a časopisy

59

157

x

468

190

x

Copy a tisk.papír

90

129

x

31

84

x

Ostatní materiál

78

69

x

80

63

x

Spotřeba ze skladů VŠE

93

58

x

39

25

x

Cestovné tuzemské

24

29

82,8

64

24

266,7

Cestovné zahraniční

129

748

17,2

1 142

537

212,7

25

0,0

Reprefond
Služby celkem

440

640

68,8

v tom: Telefony

226

174

Tisk, servis, kopírování, inzerce

45

Vložné, členské příspěvky

8

x
226,1

954

422

x

0

0

x

51

x

27

145

x

73

308

x

248

117

x

Přístupy k databázím,software

0

0

x

404

14

x

Překlady, korektury, porad.práce

0

0

x

94

55

x

96

107

x

181

91

x

Mzdy

81 295

80 141

101,4

5 808

7 161

81,1

Pojistné ke mzdám

26 583

26 070

102,0

1 734

2 311

75,0

-110

-18

611,1

3 908

4 509

86,7

88

56

157,1

2 230

2 205

101,1

-198

-74

267,6

1 678

2 304

72,8

108 875

108 383

100,5

14 386

15 429

93,2

Ostatní služby

Jiné ostatní náklady
v tom

stipendia
režie VŠE,poplatky

NÁKLADY CELKEM
1)

3.

1.

1.

Materiál celkem

2016/2015 v %

2015

2016

Podíl nákladů

Čerpání

Podíl nákladů

Čerpání

Druh nákladu

Vysvětlivky:

IG = interní granty
IP = institucionální podpora
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