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Úvod 
 

Rok 2021 se nesl v duchu doznívání pandemie COVID-19, která zásadním 

způsobem ovlivnila prakticky celou českou společnost i ekonomiku. 

Obnovení prezenční výuky bylo pro vyučující i studenty jistou katarzí, 

neboť osobní kontakty v rámci prezenční výuky jsou v některých 

případech nenahraditelné. Z období distanční výuky on-line jsme si přitom 

přinesli cenné zkušenosti, které byly následně v různých formách 

implementovány k obohacení a zkvalitnění prezenční výuky. Současně 

byla relativně hojně využívána i možnost operativního přechodu na on-line 

výuku v rámci dílčích rozvrhových akcí v případech, ve kterých to bylo 

s ohledem na množící se karantény či izolace vyučujících a studentů 

potřeba. Návrat studentů do poslucháren a seminárních místností však 

také odhalil některé slabiny distanční výuky. Zejména šlo o markantně 

větší studijní neúspěšnost v některých předmětech. 

V podmínkách pozvolného návratu k životu bez výraznějších omezení 

pokračovala fakulta v roce 2021 v implementaci dlouhodobé strategie. 

V organizačním směrování byl rok 2021 prvním rokem nové struktury kateder a výzkumných center, která 

se rychle etablovala. Věřím, že nové uspořádání lépe odpovídá strategii široké internacionalizace 

akademického prostředí fakulty i portfoliu nabízených studijních programů. Výrazně omezuje tematické 

překryvy a umožňuje efektivnější řízení. 

Postupné rozvolnění podmínek pro cestování vedlo i k obnovení internacionalizačních aktivit fakulty. 

Cizojazyčné programy fakulty se dále rozvíjejí na obou základních větvích specializačního profilu fakulty 

s tím, že zejména bakalářský studijní program International Business se těší poměrně velkému a stále 

rostoucímu zájmu. Studenti fakulty začali ve větší míře opět vyjíždět na semestrální pobyty v zahraničí, ať 

už formou výměnného studia, nebo odborné stáže. Fakulta si v tomto mimořádně důležitém ukazateli 

udržela jasně vedoucí pozici v rámci celé VŠE. Obnovily se rovněž početné příjezdy zahraničních hostujících 

profesorů, byť některé kurzy byly i nadále nabízeny pouze on-line. 

V oblasti výzkumné činnosti fakulty přinesl rok 2021 potvrzení správně nastavené strategie směrem 

k excelentní publikační činnosti mezinárodní úrovně a k posílení úspěšnosti v externích grantových 

soutěžích základního i aplikovaného výzkumu. Z kvalitativního hlediska se publikační profil fakulty 

jednoznačně vylepšil. Pozitivní jsou pak i úspěchy v rámci nových projektů v soutěžích GA ČR i TA ČR. Velkou 

radost nám pak přinesla také dvě úspěšná habilitační řízení kmenových zaměstnanců FMV. 

Důležitou strategickou iniciativou fakulty byl i v roce 2021 program osobnostního rozvoje. Řada školení 

zůstala formou on-line, avšak rostl i počet akcí prezenčních. Rozvoj lidského potenciálu fakulty z vnitřních 

zdrojů a jeho obohacení o nové akademiky často i ze zahraničí, jsou klíčovým předpokladem úspěšného 

budoucího vývoje fakulty. 

Pozitivně lze hodnotit dále i dynamický rozvoj vztahů s absolventy, propagaci a komunikaci fakulty, jakož i 

činnost řady studijních spolků fakulty, které tvoří nedílnou součást akademického prostředí FMV. 

  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

děkan 

 
doc. Ing Josef Taušer, Ph.D. 

děkan 



    Informace o fakultě 
   

  

 VÝROČNÍ ZPRÁVA FMV VŠE 2021 |2      

Informace o fakultě 
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Kontakty na představitele Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze 

 

Děkan doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. josef.tauser@vse.cz 

Proděkanka pro vědu 
a doktorské studium 

doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, 
Ph.D. 

radka.drulakova@vse.cz 

Proděkan pro zahraniční 
vztahy a PR 

Ing. Radek Čajka, Ph.D. radek.cajka@vse.cz 

Proděkan pro 
pedagogickou činnost 

Mgr. Ing. Daniel Houska, Ph.D. daniel.houska@vse.cz 

Proděkan pro rozvoj 
a finance 

Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. petr.stepanek@vse.cz 

Tajemnice fakulty Ing. Eliška Vavrouchová eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz 

Sekretářka děkana Monika Vydrová monika.vydrova@vse.cz 

Asistent proděkanky pro 
vědu a doktorské studium 

Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. jiri.sejkora@vse.cz 

Referentka pro doktorské 
studium 

Lenka Procházková lenka.prochazkova@vse.cz 

Studijní referentka Hana Tatoušková hana.tatouskova@vse.cz 

Studijní referentka Jana Horáčková jana.horackova@vse.cz 

Studijní referentka Bohumira Holečková bohumira.holeckova@vse.cz 

Koordinátorka programů 
IDS a EGEI 

Ing. Eva Grebe eva.grebe@vse.cz 

Koordinátorka programu 
IBB 

Mgr. Bc. Petra Pražanová ibb@vse.cz 

Koordinátorka programu 
IB 

Ing. Ivana Krejčí ivana.krejci@vse.cz 

PR & Alumni Ing. Markéta Lipavská marketa.lipavska@vse.cz 
 

Katedra  Vedoucí katedry / sekretariát E-mail 

Anglického jazyka (KAJ) Mgr. Alena Češková  alena.ceskova@vse.cz 

Jana Táborská  jana.taborska@vse.cz 

Cestovního ruchu (KCR) Ing. Pavel Černý, Ph.D.  pavel.cerny@vse.cz 

Margita Kinclová margita.kinclova@vse.cz 

Mezinárodního podnikání 
(KMP) 

Ing. Petr Král, Ph.D.  petr.kral@vse.cz 

Mgr. Jarmila Kopecká  jarmila.kopecka@vse.cz 

Mezinárodních ekonomických 
vztahů (KMEV) 

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.  martina.jirankova@vse.cz 

Vladislava Černá  vladislava.cerna@vse.cz 

Mezinárodních studií a 
diplomacie (KMSD) 

doc. Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, 
Ph.D. 

stepanka.zemanova@vse.cz 

Ing. Jiřina Jandová  jirina.jandova@vse.cz 

Německého jazyka (KNJ) PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D.  jaroslav.brezina@vse.cz 

Patricie Parschová  patricie.parschova@vse.cz 

Podnikového a evropského 
práva (KPEP) 

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.  nicole.grmelova@vse.cz 

Margita Kinclová  margita.kinclova@vse.cz 

Románských jazyků (KROJ) PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA  dominika.kovarova@vse.cz 

Patricie Parschová  patricie.parschova@vse.cz 

Slovanských jazyků (KSJ) PhDr. Martin Filip, Ph.D.  martin.filip@vse.cz 

Ing. Alena Pak  alena.pak@vse.cz 

mailto:josef.tauser@vse.cz
mailto:jirankov@vse.cz
mailto:radek.cajka@vse.cz
mailto:radek.cajka@vse.cz
mailto:stepanek@vse.cz
mailto:eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz
mailto:vydrova@vse.cz
mailto:radek.cajka@vse.cz
mailto:hana.tatouskova@vse.cz%22HYPERLINK%20%22mailto:chmelin@vse.cz%22HYPERLINK%20%22mailto:chmelin@vse.cz
mailto:hana.tatouskova@vse.cz%22HYPERLINK%20%22mailto:chmelin@vse.cz%22HYPERLINK%20%22mailto:chmelin@vse.cz
mailto:taborska@vse.cz
mailto:petr.kral@vse.cz
mailto:jarmila.kopecka@vse.cz
mailto:vladislava.cerna@vse.cz
mailto:zemanova@vse.cz
mailto:jirina.jandova@vse.cz
mailto:brezina@vse.cz
mailto:alena.pak@vse.cz
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Cizojazyčné programy Akademický ředitel E-mail 

Bachelor of International 
Business 

Ing. Radek Čajka, Ph.D. radek.cajka@vse.cz 

International and Diplomatic 
Studies 

Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. jan.rolenc@vse.cz 

Master of International 
Business 

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. ib@vse.cz 

 

 

Instituty Vedoucí E-mail 

Centrum evropských studií 
(CES) 

Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. 
(ředitel) 

jarolim.antal@vse.cz 

Centrum asijských studií 
(CAS) 

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. 
(ředitelka) 

zuzana.stuchlikova@vse.cz 

Institut pro udržitelné 
podnikání (IUP) 

prof. Ing. Petr Šauer, CSc. 
(ředitel) 

petr.sauer@vse.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:radek.cajka@vse.cz
mailto:jan.rolenc@vse.cz
mailto:ib@vse.cz
mailto:xkraa29@vse.cz
mailto:sauer@vse.cz
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1.2. Vedení fakulty 

 

 

 

 

1.3. Akademický senát fakulty 

Kurie akademických pracovníků 

Mgr. Alena Češková (KAJ)  

 - předsedkyně 

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. (KMEV) 

 - místopředsedkyně 

Mgr. Halka Čapková Ph.D. (KAJ) 

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. (KMSD) 

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. (KNJ) 

PhDr. Dominika Kovářová, MBA, PhD. (KROJ) 

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, PhD. (KPEP) 

Ing. Květa Olšanová, Ph.D. (KMP) 

PhDr. Zdena Pošvicová (KAJ) 

Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. (KMP) 

Mgr. Ing. Pavel Přikryl, Ph.D. (KMSD) 

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. (KMEV) 

Studentská kurie  

Bc. Martin Svatoň 

- místopředseda 

Marta Demyanchuk 

Jan Jakub Kopecký (do 9. 9. 2021) 

Bc. Ondřej Neuschl 

Bc. Tereza Smékalová 

Ing. Jana Stehlíková (do 31. 8. 2021) 

Ing. Monika Smělá (od 1. 9. 2021) 

Jiří Šváb (od 10. 9. 2021) 
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1.4. Vědecká rada fakulty  

Interní členové  

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 

doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D. 

JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. 

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 

prof. Ing. Hana Machková, CSc. 

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 

prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. 

doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

doc. Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D. 

 

 

Externí členové 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, Ph.D. 

Ing. Peter Drábik, Ph.D. 

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. 

JUDr. Věra Jeřábková, CSc. 

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.  

prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc. 

doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. 

prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. 

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA 

doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. 

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 

prof. PhDr. František Varadzin, CSc. 

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

1.5. Další orgány fakulty 

Disciplinární komise 

Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. – předsedkyně 

Bc. Adéla Fejková 

doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. 

Bc. Eliška Hronová 

Ing. Petr Král, Ph.D. 

Bc. Markéta Rysová 

 

Akreditační (pedagogická) rada 

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. - předseda 

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D. 

Mgr. Alena Češková 

PhDr. Martin Filip, Ph.D. 

doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. 

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. 

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 

PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D. 
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Ing. Petr Král, Ph.D. 

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. 

 

Stipendijní komise 

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. - předseda 

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 

Ing. Eliška Vavrouchová 

 

 

1.6. Změny v oblasti vnitřních předpisů 

Na zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) dne 18. března 2021 byl 

schválen novelizovaný Jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů. Podstatou 

provedených změn bylo zejména umožnit distanční jednání toho orgánu. Na stejném zasedání byla pak 

rovněž schválena změna Statutu Fakulty mezinárodních vztahů, jejímž obsahem byla změna názvu Katedry 

ruského jazyka na Katedru slovanských jazyků.  

 

1.7. Třetí role fakulty ve společnosti 

Na Fakultě mezinárodních vztahů řešil tým odborníků pro Ministerstvo průmyslu a obchodu Analýzu 

realizace Exportní strategie v letech 2012–2020. Cílem bylo vyhodnocení naplňování minulé exportní 

strategie, včetně relevance původních cílů pro novou strategii, návrhu cílů, opatření a ukazatelů pro novou 

strategii, včetně analýzy existujících strategických dokumentů, které se strategií souvisejí. 

Dále ve spolupráci s katedrou mezinárodních ekonomických vztahů EkF VŠB-TUO byl řešen projekt výzkumu 

Technologické agentury ČR s názvem „Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?“ 

Jednalo se o další tendr v rámci výzvy BETA2 Technologické agentury ČR. Cílem projektu bylo zjištění, jaký 

obsah předsednického programu nadcházejícího tria FR-CZ-SE by patřičně reflektoval (předběžné) národní 

priority (popř. prioritní oblasti) předsednictví příslušných zemí, a to s ohledem na doporučení, která z toho 

plynou pro ČR při vyjednávání společného programu. Centrum evropských studií FMV VŠE bylo odborným 

garantem kulatého stolu Národního konventu o EU „Vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy“. 

Debaty se účastnili zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další 

pozvaní hosté. Výsledkem jednání kulatého stolu je shrnutí, které obsahuje doporučení pro vládu ČR a další 

orgány státní správy. Podkladový materiál a doporučení vypracovali Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. a Ing. Josef 

Bič, Ph.D., zpravodajem byl doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., všichni z katedry mezinárodních ekonomických 

vztahů FMV VŠE. 

Fakulta mezinárodních vztahů se rovněž zapojila do aktivit, které jsou realizovány v členských zemích z 

podnětu EU, v roce 2021 především „Konference o budoucnosti Evropy (COFE)“. Centrum evropských studií 

bylo spolu se Zastoupením Evropské komise v Praze organizátorem konference v rámci ČR, a to jak odborné 

části, tak i diskuse studentů vysokých škol. FMV měla zastoupení dvou studentů z celé ČR ve studentské 

diskusi. Do aktivit v rámci COFE se také zapojili studenti FMV, když se dva zástupci European Horizons 

zúčastnili dvoudenní akce European Youth Event, v Evropském parlamentu, která se rovněž stala podkladem 

pro výstup COFE. 
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Fakulta mezinárodních vztahů dále uspořádala pravidelnou výroční konferenci tentokrát na téma „Supply 

Chains and New Normal after Pandemic“. Hlavní diskusní témata tohoto ročníku měla za cíl pokrýt 

nejzásadnější mezinárodní trendy, které přinesla globální pandemie v posledních dvou letech. Na otázky o 

průběhu případné restrukturalizace globálních výrobních řetězců, vládních post-covidových opatření a 

očekávaném ekonomickém vývoji odpovídali významní čeští i zahraniční hosté napříč obory a pracovními 

pozicemi. 

Centrum asijských studií FMV VŠE uspořádalo mezinárodní konferenci „Korea and Central Europe Future 

Cooperation“ ve spolupráci s Velvyslanectvím Korejské republiky v Praze, Institutem mezinárodních vztahů 

(IIR) a Fakultou mezinárodních vztahů VŠE. 

Zástupci FMV pokračovali v řešení projektů mobility, byli zastoupeni ve Smart City Cluster, podíleli se na 

řešení projektu Evropská vizuální identita a významně participovali na implementaci Strategie udržitelné 

pěší turistiky v ČR. Ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a organizacemi 

destinačního managementu byly realizovány studie udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu pro vybrané 

lokality. Pro Letiště Praha byl vypracován posudek na studii Dopad činností Letiště Praha na ekonomiku ČR. 

 

1.8. PR a marketing 

Fakulta mezinárodních vztahů je velmi aktivní na poli PR a marketingu. Využívá k tomu tyto základní nástroje 

(níže více rozepsané): 

 webové stránky, 

 sociální sítě, 

 placenou inzerci, 

 pořádání akcí, 

 osobní propagaci,  

 účast na veletrzích. 

Komunikaci cílí na tyto skupiny:

 zájemci o studium, 

 současní studenti, 

 zaměstnanci, 

 absolventi,  

 firmy a instituce, 

 účastníci pořádaných akcí. 

Fakulta mezinárodních vztahů se velmi aktivně podílí na komunikaci se studenty SŠ, tedy s potenciálními 

zájemci o studium na VŠE. Komunikuje s nimi jak nepřímo pomocí webových stránek a sociálních sítí, tak i 

přímo, konkrétně v podobě návštěv veletrhů, středních škol samotných nebo organizovaných návštěv 

studentů přímo ve výuce (program Stínování výuky). I přes doznívající nepříznivý vliv pandemické situace se 

podařilo udržet rámec aktivit na plánované a standardní úrovni, ač některé akce či komunikace probíhaly 

online formou. Jmenovitý výčet aktivit: 

Web a sociální sítě 

 komunikace přes speciální FB stránku pro zájemce o studium FMV VŠE Přidej se k nám, 

 komunikace přes fakultní web a jeho speciální sekci pro zájemce o studium (speciální „landing 

page“), 

 komunikace přes instagramový účet #fmvvse, 

 propagace na webu vysokeskoly.cz nad rámec aktivit organizovaných na úrovni VŠE, 

 propagace na webu vysokeskoly.sk, 

 bannerová inzerce na českých webech (ve spolupráci s firmou Sklik), 

 propagace pomocí Google Ads., 

 propagace a kampaň na Facebooku, 

 propagace a kampaň na Instagramu, 
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Přímá komunikace 

 účast na Dnu otevřených dveří VŠE (v prosinci 2021 online formou), 

 účast na Dnu otevřených dveří VŠE pro zájemce o magisterské studium (v březnu 2021 online 

formou), 

 účast na veletrzích Gaudeamus (jak ve fyzické, tak i prezenční podobě), 

 organizace vlastního Dne otevřených dveří FMV (online formou), 

 podpora studentů vyjíždějících na SŠ,  

 organizace programu Stínování výuky, kdy se studenti SŠ stanou na jeden den studenty VŠE a 

navštíví v doprovodu stávajících studentů přednášky a cvičení FMV, 

 komunikace se zájemci o studium, příprava a realizace akce Stínování výuky. 

Ostatní 

 merchandisingové produkty pro studenty, 

 činnost studentského PR týmu směřující na současné studenty a zájemce ze SŠ, 

o komunikace se zájemci o studium, příprava a realizace akce Stínování výuky, 

 pořádání akcí pro absolventy (více část 4), 

 pořádání odborných a vědeckých konferencí.  



  

  Studijní programy, organizace studia a vzdělávací 
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2. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 

2.1. Studijní programy 

2.1.1 Bakalářské 
 

V roce 2021 neakreditovala Fakulta mezinárodních vztahů žádné nové bakalářské studijní programy. Fakulta 

má bakalářské studijní programy akreditované v oblasti vzdělávání Ekonomické obory (vnitřní akreditace 

v rámci institucionální akreditace VŠE) a v kombinaci oblastí vzdělávání Ekonomické obory a Politické vědy 

(akreditace přes Národní akreditační úřad). V roce 2021 tedy měla fakulta akreditovány následující 

programy: 

 

Tabulka 1 – Akreditované bakalářské studijní programy v roce 2021 

Program Typ studia Forma Jazyk Platnost 

B-CR Cestovní ruch Bakalářský prezenční Čeština 01. 10. 2023 

B-IB International Business Bakalářský prezenční Angličtina 01. 10. 2028 

B-MO Mezinárodní obchod Bakalářský prezenční Čeština 01. 10. 2028 

B-ID International and Diplomatic Studies Bakalářský prezenční Angličtina 11. 12. 2029 

B-MS Mezinárodní studia a diplomacie Bakalářský prezenční Čeština 11. 12. 2029 

B-MN Manažer obchodu Bakalářský kombinovaná Čeština 17. 02. 2030 

 

Dále měla fakulta v roce 2020 akreditovány následující studijní obory, jejichž akreditace byla novelou 

zákona o vysokých školách prodloužena do 31. 12. 2024: 

 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 

 

2.1.2 Magisterské 
 

Magisterské studijní programy má fakulta akreditovány v oblasti vzdělávání Ekonomické obory (vnitřní 

akreditace v rámci institucionální akreditace VŠE) a v kombinaci oblastí vzdělávání Ekonomické obory a 

Politické vědy a Ekonomické obory a Právo (akreditace přes Národní akreditační úřad). V roce 2021 měla 

fakulta akreditovány následující programy: 
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Tabulka 2 – Akreditované magisterské studijní programy v roce 2021 

Program Typ studia Forma Jazyk Platnost 

N-CR Cestovní ruch Magisterský navazující prezenční Čeština 01. 10. 2023 

N-EG Economics of 
Globalisation and European 
Integration 

Magisterský navazující prezenční Angličtina 01. 10. 2028 

N-IB International Business - 
Central European Business 
Realities 

Magisterský navazující prezenční Angličtina 01. 10. 2028 

N-EI Evropská ekonomická 
integrace 

Magisterský navazující prezenční Čeština 01. 10. 2028 

N-MO Mezinárodní obchod Magisterský navazující prezenční Čeština 01. 10. 2028 

N-ID International and 
Diplomatic Studies 

Magisterský navazující prezenční Angličtina 11. 12. 2029 

N-MS Mezinárodní studia a 
diplomacie 

Magisterský navazující prezenční Čeština 11. 12. 2029 

N-PP Podnikání a právo Magisterský navazující prezenční Čeština 14. 12. 2029 

 

Dále měla fakulta v roce 2021 akreditovány následující studijní obory, jejichž akreditace byla novelou 

zákona o vysokých školách prodloužena do 31. 12. 2024: 

 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 

 

Do magisterského studijního programu Economics of Globalisation and European Integration nebyli ani 

v roce 2021 přijímání noví studenti. 

 

2.1.3 Doktorské 
 

Fakulta mezinárodních vztahů má akreditované všechny studijní programy doktorského studia podle novely 

zákona o vysokých školách, a to v oblasti vzdělávání Ekonomické obory (vnitřní akreditace v rámci 

institucionální akreditace VŠE) a v oblasti Politické vědy a v kombinaci oblastí vzdělávání Ekonomické obory 
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a Politické vědy a Ekonomické obory a Právo (akreditace přes Národní akreditační úřad). V roce 2021 měla 

fakulta akreditovány následující programy: 

 

Tabulka 3 – Akreditované doktorské studijní programy v roce 2021 

Program Typ studia Forma Jazyk Platnost 

D-MEE International Economic Relations Doktorský kombinovaná Angličtina 01. 10. 2028 

D-ME Mezinárodní ekonomické vztahy Doktorský kombinovaná Čeština 01. 10. 2028 

D-MEE International Economic Relations Doktorský prezenční Angličtina 01. 10. 2028 

D-ME Mezinárodní ekonomické vztahy Doktorský prezenční Čeština 01. 10. 2028 

D-PLE Political Science Doktorský kombinovaná Angličtina 08. 01. 2029 

D-PL Politologie Doktorský kombinovaná Čeština 08. 01. 2029 

D-PLE Political Science Doktorský prezenční Angličtina 08. 01. 2029 

D-PL Politologie Doktorský prezenční Čeština 08. 01. 2029 

D-MSE3 International and Diplomatic 
Studies 

Doktorský kombinovaná Angličtina 22. 05. 2029 

D-MS3 Mezinárodní studia a diplomacie Doktorský kombinovaná Čeština 22. 05. 2029 

D-MSE3 International and Diplomatic 
Studies 

Doktorský prezenční Angličtina 22. 05. 2029 

D-MS3 Mezinárodní studia a diplomacie Doktorský prezenční Čeština 22. 05. 2029 

D-MH Obchodní a mezinárodní 
hospodářské právo 

Doktorský kombinovaná Čeština 10. 06. 2030 

D-MH Obchodní a mezinárodní 
hospodářské právo 

Doktorský prezenční Čeština 10. 06. 2030 

D-MSE International and Diplomatic 
Studies 

Doktorský kombinovaná Angličtina 15. 09. 2030 

D-MS Mezinárodní studia a diplomacie Doktorský kombinovaná Čeština 15. 09. 2030 

D-MSE International and Diplomatic 
Studies 

Doktorský prezenční Angličtina 15. 09. 2030 

D-MS Mezinárodní studia a diplomacie Doktorský prezenční Čeština 15. 09. 2030 

 

Na základě rozhodnutí vedení FMV ze dne 4. 3. 2020 již nebudou přijímány přihlášky ke studiu v doktorských 

programech Politologie/Political Science. 

Dále měla fakulta v roce 2021 akreditovány následující studijní programy a obory, jejichž akreditace byla 

novelou zákona o vysokých školách prodloužena do 31. 12. 2024: 

 doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory 

 Evropská studia 

 Mezinárodní obchod 

 Mezinárodní ekonomické vztahy 

 Mezinárodní politické vztahy 

 Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 
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 doktorský studijní program Politologie se studijním oborem 

 Politologie 

 

2.1.4 MBA/MPA/DBA 
 

Tabulka 4 – Akreditované programy MPA v roce 2021 

Program Typ studia Forma Jazyk Platnost 

C-SDI Sportovní diplomacie Celoživotní 
vzdělávání 

kombinovaná Čeština 23. 11. 2030 

 

Program MPA Sportovní diplomacie je prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným 

na sportovní diplomacii v České republice. Jeho cílem je formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k 

rozvoji sportovních organizací a byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i 

mezinárodních struktur. Záměrem programu je rovněž posílit zastoupení českého sportu v mezinárodních 

sportovních organizacích a uspět při prosazování jeho zájmu a zájmů ČR obecně v těchto strukturách. 

Program MPA je určen zájemcům z praxe, především zástupcům sportovních svazů a organizací 

a vrcholovým sportovcům, kteří již končí nebo ukončili svou kariéru, a kteří se chtějí hlouběji zaměřit na 

mezinárodní (zahraniční) dimenzi kontaktů v oblasti sportu a zastupování státu nebo sportovních svazů na 

mezinárodní rovině. Studium reflektuje tuto problematiku jak v rovině teoretické, tak zejména z pohledu 

praxe. Program je zaměřen na ukotvení teoretických poznatků v praktickém užití a umožní studentům 

adekvátní zapojení se do mezinárodní spolupráce. Do předmětů vzdělávacího programu jsou zváni přední 

odborníci na danou problematiku z praxe, jak české (nejen) sportovní scény, tak také mezinárodních 

organizací. V rámci vzdělávacího programu účastníci realizují studijní cestu do mezinárodní sportovní 

organizace dle svého zaměření. Absolventi vzdělávacího programu jsou připraveni k zastupování 

jednotlivých sportovních svazů či dalších organizací na mezinárodní scéně, jsou připraveni pro práci ve 

výkonných a manažerských pozicích, které vyžadují znalosti a kompetence související s marketingem, 

vyjednáváním a dalšími dovednostmi a znalostmi. 

Program je realizován ve spolupráci s Českým olympijským výborem jako hlavním partnerem a je propojen 

s projektem Duální kariéra zaměřeného na české sportovce. Dále program podporuje Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR, Národní sportovní agentura a Slovenský olympijský a sportovní výbor. 

 

2.2. Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce 

V roce 2021 fakulta provozovala plné portfolio svých studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce 

na bakalářském i magisterském stupni, které významně posílila v roce 2019: nově byl akreditován 

bakalářský studijní program International and Diplomatic Studies, který studenty poprvé přijímal od 

akademického roku 2020/2021. Na magisterském studiu získala fakulta akreditaci programu International 

Business - Central European Business Realities, který byl dříve provozován jako celoškolský program. Na 

bakalářském i magisterském stupni studia tak fakulta nabízí programy vyučované v anglickém jazyce jak v 

oblasti International Business, tak International and Diplomatic Studies. 

Všechny nově akreditované doktorské studijní programy jsou nabízeny v českém i anglickém jazyce. 
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2.3. Další vzdělávací aktivity fakulty 

2.3.1. Celoživotní vzdělávání – programy 

V souladu s vnitřními předpisy VŠE uskutečňovala fakulta mimořádné studium upravené vyhláškou děkana. 

Toto studium spočívá v možnosti absolvovat vybrané akreditované předměty zařazené do jednotlivých 

studijních programů, v nichž existuje volná kapacita. Na programech celoživotního vzdělávání se dále 

významně podílely jazykové katedry, a to zejména uskutečňováním přípravných kurzů k přijímacím 

zkouškám (17 účastníků).  

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, které jsou tradičně uskutečňovány v rámci doplňkové 

činnosti, se v roce 2021 kvůli pandemii COVID-19 významně omezily.  

Vzdělávacího programu Sportovní diplomacie se v roce 2021 účastnilo 37 studentů. 

2.3.2. Celoživotní vzdělávání – kurzy 

I v roce 2021 byly na fakultě realizovány Kurzy odborné a jazykové přípravy, a to v semestrální i roční 

variantě (celkem 217 osob). 
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3. Uchazeči o studium a studenti 

3.1. Spolupráce se středními školami 

V roce 2021 se konal již 8. ročník Stínování výuky, a to v důsledku pandemie COVID-19 on-line. V rámci 

projektu si mohou uchazeči o studium na fakultě vyzkoušet jeden den života vysokoškoláka. 

Fakulta se velmi aktivně podílí na komunikaci se studenty SŠ, tedy s potenciálními zájemci o studium na 

VŠE. Komunikuje s nimi jak nepřímo pomocí webových stránek a sociálních sítí, tak i přímo, konkrétně v 

podobě návštěv středních škol nebo organizovaných návštěv studentů přímo ve výuce (program Stínování 

výuky). Jmenovitý výčet aktivit: 

Web a sociální sítě: 

 komunikace přes speciální FB stránku pro zájemce o studium FMV VŠE Přidej se k nám, 

 komunikace přes fakultní web a jeho speciální sekci pro zájemce o studium, 

 komunikace přes instagramový účet #fmvvse, 

 propagace na webu vysokeskoly.cz nad rámec aktivit organizovaných na úrovni VŠE, 

 bannerová inzerce na českých webech (ve spolupráci s firmou Sklik), 

 propagace a kampaň na Facebooku, 

 propagace a kampaň na Instagramu, 

Přímá komunikace: 

 účast na veletrzích Gaudeamus, 

 organizace vlastního Dne otevřených dveří FMV, 

 podpora studentů vyjíždějících na SŠ, 

 organizace programu Stínování výuky, 

 merchandisingové produkty pro studenty SŠ, 

 činnost studentského PR týmu směřující na SŠ, 

 komunikace se zájemci o studium, příprava a realizace akce Stínování výuky. 

Fakulta mezinárodních vztahů využila poskytnuté finanční prostředky na propagaci na SŠ v roce 2021 na 

podporu propagace na webu vysokeskoly.cz nad rámec aktivit organizovaných na úrovni VŠE. 

 

3.2. Zájem o studium a přijímací řízení 

Přijímací řízení v roce 2021 bylo významně ovlivněno pandemií COVID-19. Nadpoloviční většina uchazečů 

byla přijata na základě výsledků předchozího studia, tj. 1) studijní výsledky ze střední školy, a to konkrétně 

výsledky z matematiky a těch dvou cizích jazyků, ze kterých by uchazeč jinak skládal přijímací zkoušku, za 

obě pololetí předposledního ročníku a první pololetí posledního ročníku: uchazeč byl přijat bez přijímacího 

řízení v případě, že průměr výše uvedených devíti známek byl menší nebo roven hodnotě stanovené 

děkanem, tj. 1,75 pro programy Mezinárodní obchod a Cestovní ruch a 1,50 pro program Mezinárodní 

studia a diplomacie, 2) bez přijímacích zkoušek byli přijati absolventi bakalářského studia FMV. 

Výsledky přijímací zkoušky mohly být také nahrazeny výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto pořádaných 

Vysokou školou ekonomickou v Praze (https://nanecisto.vse.cz/), a to v případě, že uchazeč získal u jednoho 

z pokusů alespoň 70 % bodů ze všech testů. A výsledky přijímacích zkoušek z matematiky mohly být dále 

nahrazeny výsledkem zkoušky Matematika rozšiřující, a to tak, že výsledek 1 z testu Matematika rozšiřující 

se vyhodnotí jako 1000 bodů z přijímací zkoušky, výsledek 2 jako 900 bodů a výsledek 3 jako 800 bodů. 
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Ostatní uchazeči skládali běžné přijímací zkoušky na počítačích, ve výjimečných případech také distančně 

(bylo nutno prokázat existující omezení cestovat do České republiky). 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. 

Fakultě jako celku se daří udržovat vysoký zájem o studium, v roce 2021 vzrostl počet přihlášek na 

bakalářské studium (v roce 2020 se přihlásilo 1667 uchazečů a v roce 2021 celkem 1942), a to zejména díky 

programům Mezinárodní obchod a Mezinárodní studia a diplomacie. Značně se zvýšil také počet přijatých 

studentů bakalářského studia (z 947 v roce 2020 na 1209), což bylo zejména způsobeno rozsáhlým 

přijímáním na základě výsledků ze středních škol v důsledku pandemie COVID-19. Počet přijatých, kteří 

skutečně nastoupili do studia se zvýšil z 780 v roce 2020 na 814. Podrobně viz následující tabulky. 

Tabulka 5 – Přijímací řízení do pomaturitního studia pro akademický rok 2021/2022 

Program Předpokládaný 
počet přijatých 

Počet přihlášených Bodový 
limit pro 

přijetí 

Přijato Nastoupilo 

Celkem % 
k předpokládanému 

počtu přijatých 

CR 100 215 215 1750 144 114 

IB 75 119 159 182 101 67 

ID 25 60 240 152 31 24 

MN 60 89 148 1000 51 48 

MO 400 975 244 2200 620 409 

MS 120 484 403 2400 262 152 

FMV 780 1942 249  1209 814 

 

V roce 2021 se snížil počet přihlášek do navazujícího magisterského studia (ze 777 v roce 2020 na 713 v roce 

2021). Přijímací zkoušky na vybrané obory se konaly také v lednu, tj. s nástupem do studia od letního 

semestru. V důsledku pandemie COVID-19 byli absolventi bakalářského studia FMV na navazující 

magisterské studium přijati bez přijímací zkoušky. Do studia od září nastoupilo 355 studentů magisterského 

studia, od února pak dalších 58 (v roce 2020 to bylo 379, resp. 137 studentů). 

Tabulka 6 – Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2021/2022 

Obor Předpokládaný 
počet přijatých 

Počet přihlášených  
Přijato 

Z toho Z toho 

Celkem % 
k předpokládanému 

počtu přijatých 

přijato bez 
přijímacích 

zkoušek 

přijato od 
letního 

semestru 

CR 75 92 123 60 25 5 

EI 40 16 40 15 3 1 

IB 50 60 120 53 12 0 

ID 25 42 168 23 2 7 

MO 350 351 100 292 241 53 

MS 60 107 178 80 60 11 

PP 40 45 113 31 14 4 

FMV 640 713 108 554 357 81 
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Tabulka 7 - Přijímací řízení na doktorské studium pro akademický rok 2021/22 

Program Počet 
přihlášek 

Přijatých 
celkem 

Občanství ČR Cizinci z toho 

Prezenční Kombinovaná Prezenční Distanční/ 
kombinovaná 

nebo 
prezenční 

Český 
program 

Český 
program 

Anglický 
program 

ME 9 7 2 3 2 - - 

MEE 1 - - - - - - 

MS3 2 1 - - 1 - - 

MSE3 2 1 - - - - 1 

MH 4 3 1 2 - - - 

FMV 18 12 3 5 3 - 1 

 

3.3. Celková statistika studia dle jednotlivých studijních programů včetně 
studijní neúspěšnosti 

3.3.1. Bakalářské 

Počet studentů v bakalářských studijních programech se na Fakultě mezinárodních vztahů ve srovnání 

s předchozím rokem opět zvýšil (o 230 studentů). 259 studentů studovalo v bakalářských programech 

v anglickém jazyce. 

Tabulka 8 – Počty studentů bakalářského studia v roce 2020 – stav k 31. 10. 2021 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Cestovní ruch 258  

 B-CR Cestovní ruch 247  

 B-ME-RC Cestovní ruch a regionální rozvoj 11  

Mezinárodní obchod 1062  

 B-MO Mezinárodní obchod 962  

 B-ME-MO Mezinárodní obchod 100  

Mezinárodní studia a diplomacie 385  

 B-MS Mezinárodní studia a diplomacie 245  

 B-ME-MS Mezinárodní studia - diplomacie 140  

Manažer obchodu  140 

 B-MN Manažer obchodu  82 

 B-ME-MN Manažer obchodu  58 

International Business 208  

 B-IB International Business 194  

 B-ME-IB International Business 14  

International and Diplomatic Studies 51  

 B-ID International and Diplomatic Studies 51  

Podnikání a právo 4  

 B-ME-PP Podnikání a právo 4  

Celkem 1749 129 

1878 
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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 2021 

fakultu neúspěšně ukončilo 265 studentů bakalářského studia a studijní neúspěšnost je tak na bakalářském 

studiu o něco nižší než před rokem (291 neúspěšných studentů bakalářského studia). 

 

3.3.2. Magisterské 

Počet studentů v magisterských studijních programech se na Fakultě mezinárodních vztahů ve srovnání 

s rokem 2020 mírně zvýšil (o 27 studentů). 96 studentů studovalo v magisterských programech v anglickém 

jazyce. 

Tabulka 9 – Počty studentů magisterského studia v roce 2021 – stav k 31. 10. 2021 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Cestovní ruch 157 

 N-CR Cestovní ruch 136 

 N-ME-CR Cestovní ruch 21 

Economics of Globalisation and European Integration 1 

 N-ME-EG Economics of Globalisation and European Integration 1 

Evropská ekonomická integrace 42 

 N-EI Evropská integrace 35 

 N-ME-EI Evropská ekonomická integrace 7 

International and Diplomatic Studies 29 

 N-ID International and Diplomatic Studies 23 

 N-ME-IDS International and Diplomatic Studies 6 

International Business – Central European Business Realities 66 

 N-IB International Business – Central European Business Realities 66 

Mezinárodní obchod 582 

 N-MO Mezinárodní obchod 508 

 N-ME-MO Mezinárodní obchod 74 

Mezinárodní studia a diplomacie 159 

 N-MS Mezinárodní studia a diplomacie 91 

 N-ME-MP Mezinárodní politika a diplomacie 68 

Podnikání a právo 81 

 N-PP Podnikání a právo 56 

 N-ME-PP Podnikání a právo 25 

Politologie 2 

 N-PL-PL Politologie 2 

Celkem 1119 

 

V roce 2021 fakultu neúspěšně ukončilo 112 studentů magisterského studia a studijní neúspěšnost je tak 

na magisterském studiu rovněž nižší než před rokem (142 neúspěšných studentů magisterského studia). 
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3.3.3. Doktorské 

V roce 2021 studovalo na FMV celkem 82 studentů v některém z nabízených doktorských programů či 

oborů, jejich rozložení ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka 9 – Počty studentů doktorského studia v roce 2021 – stav k 31. 10. 2021 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Mezinárodní ekonomické vztahy 15 27 

 D-ME-ES Evropská studia  2 

 D-ME-ME Mezinárodní ekonomické vztahy 6 10 

 D-ME-MO Mezinárodní obchod  5 

 D-ME-MP Mezinárodní politické vztahy 3 4 

 D-ME-MH Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 6 6 

Politologie 1 4 

 D-PO-POL Politologie 1 4 

International Economic Relations 1  

 D-ME-ESE European Studies   

 D-ME-MOE International Business   

 D-ME-MEE International Economic Relations   

 D-ME-MPE International Political Science 1  

Mezinárodní ekonomické vztahy 9 7 

 D-ME Mezinárodní ekonomické vztahy 9 7 

Mezinárodní studia a diplomacie 5 1 

 D-MS3-Mezinárodní studia a diplomacie 5 1 

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 3 4 

 D-MH Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 3 4 

Politologie   

 D-PL Politologie   

International and Diplomatic Studies 2 3 

 D-MSE3 International and Diplomatic Studies 2 3 

Celkem 36 46 

82 
 

V roce 2021 ukončilo doktorské studium na FMV neúspěšně 16 studentů, studijní úspěšnost je v podstatě 

srovnatelná s rokem předcházejícím. Nejčastějším důvodem ukončení studia bylo ukončení na vlastní 

žádost (9 případů), pro neplnění studijních povinností bylo studium ukončeno 7 studentům. 

 

3.3.4. MBA/MPA/DBA 

K 31. 10. 2021 studovalo na Fakultě mezinárodních vztahů 39 studentů program typu MPA, konkrétně 

program Sportovní diplomacie. 
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3.4. Zahraniční studenti 

Počty zahraničních studentů ukazují následující tabulky. Jejich počet v bakalářských studijních programech 

se oproti roku 2020 významně snížil (o 142). V relativním vyjádření představují cizinci v roce 2021 v 

bakalářských programech 19,9 %.   

Počty zahraničních studentů v magisterských studijních programech se oproti roku 2020 také snížil (o 89). 

V relativním vyjádření představují cizinci v roce 2021 v magisterských programech 19,2 %. 

Celkem studovalo v roce 2021 na fakultě v bakalářských a magisterských programech 635 cizinců, což je o 

231 méně než v roce 2020.   

Tabulka 11 – Počty studentů cizího občanství v bakalářském studiu v roce 2021 – stav k 31. 10. 2021 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Cestovní ruch 29  

 B-CR Cestovní ruch 27  

 B-ME-RC Cestovní ruch a regionální rozvoj 2  

Mezinárodní obchod 175  

 B-MO Mezinárodní obchod 147  

 B-ME-MO Mezinárodní obchod 28  

Mezinárodní studia a diplomacie 50  

 B-MS Mezinárodní studia a diplomacie 20  

 B-ME-MS Mezinárodní studia - diplomacie 30  

Manažer obchodu  10 

 B-MN Manažer obchodu  4 

 B-ME-MN Manažer obchodu  6 

International Business 131  

 B-IB International Business 109  

 B-ME-IB International Business 22  

Podnikání a právo 2  

 B-ME-PP Podnikání a právo 2  

Celkem 410 10 

420 
 

Tabulka 12 – Počty studentů cizího občanství v magisterském studiu v roce 2021 – stav k 31. 10. 2021 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Cestovní ruch 26 

 N-CR Cestovní ruch 21 

 N-ME-CR Cestovní ruch 5 

Economics of Globalisation and European Integration 1 

 N-ME-EG Economics of Globalisation and European Integration 1 

Evropská ekonomická integrace 9 

 N-ME-EI Evropská integrace 1 

 N-EI Evropská ekonomická integrace 8 

International and Diplomatic Studies 17 

 N-ID International and Diplomatic Studies 8 

 N-ME-IDS International and Diplomatic Studies 9 

International Business – Central European Business Realities 38 
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 N-IB International Business – Central European Business Realities 38 

Mezinárodní obchod 94 

 N-MO Mezinárodní obchod 69 

 N-ME-MO Mezinárodní obchod 25 

Mezinárodní studia a diplomacie 18 

 N-MS Mezinárodní studia a diplomacie 8 

 N-ME-MP Mezinárodní politika a diplomacie 10 

Podnikání a právo 12 

 N-PP Podnikání a právo 6 

 N-ME-PP Podnikání a právo 6 

Celkem 215 
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4. Absolventi fakulty 

4.1. Absolventi studijních programů 

4.1.1. Bakalářské 

V roce 2021 studium na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně ukončilo celkem 400 studentů, kteří získali 

titul Bc. (bakalář), takže počet absolventů bakalářských programů vzrost o 2,5 %. 

  

Tabulka 13 – Počty absolventů bakalářského studia v roce 2021 – stav k 31. 10. 2021 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Cestovní ruch 30  

 B-CR Cestovní ruch 0  

 B-ME-RC Cestovní ruch a regionální rozvoj 30  

Mezinárodní obchod 189  

 B-MO Mezinárodní obchod 2  

 B-ME-MO Mezinárodní obchod 187  

Mezinárodní studia a diplomacie 84  
 B-MS Mezinárodní studia a diplomacie 0  

 B-ME-MS Mezinárodní studia - diplomacie 84  

Manažer obchodu  22 

 B-MN Manažer obchodu  0 

 B-ME-MN Manažer obchodu  22 

International Business 53  

 B-IB International Business 2  

 B-ME-IB International Business 51  

Podnikání a právo 22  

 B-ME-PP Podnikání a právo 28  

Celkem 378 22 

400 

 

4.1.2. Magisterské 

V roce 2021 studium na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně ukončilo celkem 330 studentů, kteří získali 

titul Ing. (inženýr), takže počet absolventů magisterských programů klesl o 6,5 %. 
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Tabulka 14 – Počty absolventů magisterského studia v roce 2021 – stav k 31. 10. 2021 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Cestovní ruch 64 

 N-CR Cestovní ruch 12 

 N-ME-CR Cestovní ruch 52 

Economics of Globalisation and European Integration 0 

 N-ME-EG Economics of Globalisation and European Integration 0 

Evropská ekonomická integrace 12 

 N-EI Evropská integrace 2 

 N-ME-EI Evropská ekonomická integrace 10 

International and Diplomatic Studies 11 

 N-ME-IDS International and Diplomatic Studies 11 

International Business – Central European Business Realities 19 

 N-IB International Business – Central European Business Realities 19 

Mezinárodní obchod 164 

 N-MO Mezinárodní obchod 26 

 N-ME-MO Mezinárodní obchod 138 

Mezinárodní studia a diplomacie 43 

 N-ME-MP Mezinárodní politika a diplomacie 43 

Podnikání a právo 16 

 N-ME-PP Podnikání a právo 16 

Politologie 1 

 N-PL-PL Politologie 1 

Celkem 330 

 

4.1.3. Doktorské 

V roce 2020 studium na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně ukončilo celkem 7 studentů, kteří získali 

titul Ph.D. (doktor). 

Tabulka 15 – Počty absolventů doktorského studia v roce 2021 – stav k 31. 10. 2021 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Evropská studia  1 

 D-ME-ES Evropská studia  1 

Mezinárodní ekonomické vztahy 1 1 

 D-ME-ME Mezinárodní ekonomické vztahy 1 1 

Mezinárodní politické vztahy  1 

 D-ME-MP Mezinárodní politické vztahy  1 

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo  2 

 D-ME-MH Obchodní a mezinárodní hospodářské právo  2 

Politologie 1  

 D-PO-POL Politologie 1  

Celkem 2 5 

7 
 

Tabulka 16 – Obhájené disertační práce v roce 2021 
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Jméno Pracoviště Vedoucí Téma Datum 
obhajoby 

Famfollet Jan, 
Ing., Ph.D. 

KMEV prof. Ing. 
Stanislav Šaroch, 
Ph.D. 

Vztah bank a státu v kontextu 
evropské dluhové krize 

18.02.2021 

Klokava Anfisa, 
Ing., Ph.D. 

KMSD prof. PhDr. 
Vladimíra 
Dvořáková, CSc. 

Komparace politických režimů ve 
vybraných zemích Střední Asie: 
Kazachstán, Uzbekistán, 
Kyrgyzstán 

18.03.2021 

Hradský Ondřej, 
Ing., Ph.D. 

KMP prof. Ing. Dana 
Zadražilová, CSc. 

Motivační faktory nástupnictví v 
českých rodinných firmách 

07.04.2021 

Kostelanský 
Ludvík, Mgr., 
Ph.D. 

KPEP doc. JUDr. Michal 
Spirit, Ph.D. 

Odpovědnost státu za újmu 
způsobenou podnikateli 
nezákonným rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem 

20.05.2021 

Halimzai Pamir, 
Ph.D. 

KMSD doc. PhDr. Jan 
Eichler, CSc. 

Post-2001 Afghanistan: A critical 
analysis of the US WoT and state-
building discourse(s) 

28.06.2021 

Pospíšil Petr, Ing., 
Ph.D., MBA 

KPEP doc. JUDr. Nicole 
Grmelová, Ph.D. 

Ochrana přímých zahraničních 
investic v právu EU 

23.09.2021 

Procházka Petr, 
Ing. Mgr., Ph.D. 

KMP doc. Ing. Alexej 
Sato, CSc. 

Reakce nadnárodních korporací na 
Akční plán BEPS OECD/G20 

30.09.2021 

 

4.2. Kontakt s absolventy a podpora uplatnění absolventů 

Na FMV již čtvrtým rokem působí FMV Alumni Club - klub absolventů Fakulty mezinárodních vztahů. FMV 

Alumni Club propojuje absolventy do vzájemně prospěšných partnerství, a tím vytváří významná spojení, 

která vedou k osobnímu růstu i k posílení komunity Fakulty mezinárodních vztahů. Naši absolventi nejsou 

jen vyslanci své Alma Mater, ale jsou také důležitým zdrojem znalostí, zkušeností a cenných kontaktů. 

Posláním FMV Alumni Clubu je: 

 vytvářet a udržovat spojení mezi současnými a budoucími absolventy 

 podporovat interakci absolventů s celou fakultou 

 zprostředkovávat hodnotné kontakty pro rozvoj kariéry 

 poskytovat absolventům příležitosti k celoživotnímu vzdělávání 

 šířit úspěchy svých absolventů 

FMV Alumni Club řídí Board of Alumni v čele s prezidentem. Board je složen z absolventů fakulty. 

Současným prezidentem je pro funkční období 2020 - 2022 Jan Kotík, absolvent oboru Evropská integrace 

a HR Specialist ve Škoda Auto. Členy Board of Alumni jsou Milan Hašek (Raiffeisenbank), Jindřich Henzl 

(PwC), Nicola Lukovicsová (Continental), Vít Rožmberský (Tachovské SPV), Petra Skrbková (British Chamber 

of Commerce) a Kristina Tůmová (Česká televize). 

FMV Alumni Club uspořádal ve spolupráci s FMV v průběhu roku několik akcí: 

 FMV Alumni Online Networking „Escape Rooms“ 

 FMV Alumni Halloweenský PubQuiz 

 Absolventská středa FMV: Storytelling: Your Swiss Army Knife of Business Communication 

Kariérní workshopy 
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Absolventi jsou v pravidelném kontaktu i se studenty. V roce 2021 byl spuštěn projekt kariérních 

workshopů, kde absolventi z HR radí studentům s pohovory, životopisem a dalšími tématy spojenými 

s přechodem do zaměstnání nebo vlastního podnikání. V LS proběhly tyto workshopy projektu „Nakopni 

kariéru s FMV“: 

 Kde hledat práci 

 Jak napsat motivační dopis 

 Jak uspět na pracovním pohovoru 

Alumni mentoring program 

Již třetím rokem je na FMV spuštěn Alumni mentoring program, který propojuje zkušené absolventy se 

současnými studenty na dlouhodobé bázi. Mentoring je proces předávání zkušeností, znalostí a dovedností 

založený na profesionálním vztahu dvou osob. Mentor odborně rozvíjí menteeho (mentorovaného) a 

pomáhá mu poznat svůj potenciál a najít správný směr. Alumni mentoring trvá 8 měsíců a v roce 2021/2022 

se do něj zapojilo celkem 40 dvojic, což je 80 mentorů (absolventů) a mentees (studentů). 

 

4.3. Uplatnění absolventů na trhu práce 

Uplatnění hned po dokončení studia 

Uplatnění absolventů FMV na trhu práce je široké a absolventi nacházejí zaměstnání velmi rychle. Celkem 

85 % absolventů promujících v roce 2021 získalo stálé zaměstnání již v době promoce. 36 % absolventů je 

zaměstnáno dokonce ve stejné společnosti, ve které pracovali/byli na stáži během studia.  

Nejvíce absolventů z roku 2021 se uplatnilo ve financích a bankovnictví (10 %), IT (8 %), HR (7 %), cestovním 

ruchu (6 %), marketingu a komunikaci (5 %), retailu (4 %), auditu (3 %) a automotive (3 %). Mezi další obory, 

ve kterých absolventi FMV našli uplatnění, byl e-commerce, consulting nebo obchod. 

Nejčastějším zaměstnavatelem absolventů FMV promujících v roce 2021 byly společnosti Alza (3), Deloitte 

(2), Škoda Auto (2) nebo Kaufland (2). Mezi další společnosti patří např. EY, Komerční banka, KPMG, Prague 

City Tourism, Siemens, Ministerstvo zahraničních věcí nebo TV NOVA. 

Výbornému uplatnění absolventů na trhu práce pomáhá i spolupráce s praxí a s absolventy už při studiu. 

Studenti mají možnost setkávat se s absolventy a hosty z praxe ve výuce, v rámci akcí studentských klubů a 

akcí FMV Alumni Clubu, a také jako mentees v Alumni mentoring programu. Praktické zkušenosti čerpají v 

rámci pracovních stáží, které jsou na některých magisterských programech povinné. Flexibilní rozvrh 

umožňuje studentům kromě pracovních stáží v rámci studia získávat zkušenosti i samostatně, např. na 

částečný úvazek. Při studiu tedy získalo pracovní zkušenost 97 % všech absolventů roku 2021. 

Uplatnění po 2-3 letech od dokončení studia 

FMV sleduje také kariéru a uplatnění svých absolventů po 2-3 letech od promoce: 

 Přes 80 % absolventů je zaměstnáno, 10 % podniká a méně než 10 % je aktuálně na mateřské nebo 

rodičovské dovolené.  

 Celkem 92 % absolventů pracuje v ČR, 8 % pak v zahraničí. 

 73 % absolventů používá cizí jazyk v zaměstnání každý den. 

 54 % používá druhý cizí jazyk minimálně jednou týdně (celkem používá druhý jazyk 62 %). 

 Nejčastějším prvním cizím jazykem v práci je angličtina (88 %), druhým pak němčina (29 %). 

 60 % absolventů pracuje ve společnosti nad 250 zaměstnanců. 
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 Absolventi nachází velmi široké uplatnění napříč obory: IT (11 %), Consulting (8 %), průmysl a 

automotive (8 %), státní nebo veřejné instituce (8 %), marketing a PR (6 %), mezinárodní obchod 

(6 %), Retail (6 %), FMCG (5 %), finance (5 %) a další. 

 Velmi široké uplatnění je také v rámci pozic: marketing & PR & komunikace (12 %), finance (včetně 

daní a investic) (12 %), Project Management (8 %), Account Management (7 %), obchod (6 %), Sales 

(6 %), HR (6 %), Consulting (5 %), Management (5 %). 

 57 % absolventů působí na úrovni specialistů, 32 % na úrovni manažerů. 

 Téměř polovina absolventů má po 2-3 letech od promoce plat více než 50 000 Kč. 

 Po 2-3 letech od promoce je plat 92 % absolventů vyšší, než je medián mzdy v ČR. 

 Přibližně polovina absolventů působí v první firmě na druhé pozici. Absolventi jsou se svou kariérou 

spokojeni. 
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5. Věda, výzkum a vývoj 

5.1. Zaměření vědy a výzkumu 

Zaměření výzkumu a jeho organizační zabezpečení na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) vycházelo v roce 

2021 z dlouhodobých strategických priorit fakulty v této oblasti. Na zasedání Vědecké rady FMV dne 3. 3. 

2021 byla schválena aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních 

vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2020 – 2023 (dále jen Plán). Aktualizace Plánu zpřesňuje 

dílčí cíle na rok 2021 v souladu se strategickými prioritami fakulty v oblasti vědy a výzkumu.  

Cílem Plánu je dlouhodobý rozvoj fakulty jako vědecko-výzkumného pracoviště nejenom domácího, ale i 

mezinárodního významu. FMV se profiluje jako špičkové, mezinárodně orientované, interdisciplinární a 

metodologicky pluralitní výzkumné pracoviště pro oblast mezinárodních ekonomických a politických 

vztahů. Specializuje se na makroekonomické, mikroekonomické, politické, bezpečnostní a právní aspekty 

mezinárodních vztahů v kontextu udržitelného rozvoje a spotřeby s důrazem na koncept společenské 

odpovědnosti zájmových subjektů. Plán rozvíjí a konkretizuje nástroje stimulace vědy a výzkumu, které by 

měly posílit internacionalizaci, excelenci a společenskou 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;  

 aktivní činnost výzkumných center (Mezinárodního výzkumného centra a Střediska mezinárodních 

studií Jana Masaryka);  

 zintenzivnění předkládání kvalitních a propracovaných návrhů projektů účelové podpory jak 

domácích, tak mezinárodních;  

 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 zejména v rámci smluvního 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 výzkumných aktivitách realizovaných na FMV.  

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, 

 proměny mezinárodního politického, bezpečnostního a právního prostředí v reakci na aktuální 

výzvy, 

 nové strategie v oblasti mezinárodního podnikání a konkurenceschopnost českých podnikatelských 

subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách, 
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 strategické a operativní řízení podnikových procesů v mezinárodním prostředí, didaktika a 

sociolingvistika odborného jazyka. 

Jako podpůrný orgán pro rozvoj vědecké činnosti na fakultě funguje Poradní skupina pro vědu a výzkum 

FMV (dále Poradní skupina), kterou tvoří zástupci všech kateder v takovém složení, aby bylo pokryto co 

nejširší spektrum vědecko-výzkumných témat fakulty. Poradní skupině předsedá proděkanka pro vědu a 

doktorské studium. Poradní skupina se podílí na stimulaci aktivit vytvářejících předpoklady pro posílení vědy 

a výzkumu v budoucím období s důrazem na internacionalizaci. Jejím hlavním úkolem je zajišťování 

komunikace týkající se vědecko-výzkumných aktivit fakulty s jednotlivými katedrami a komunikace agendy 

spojené s hodnocením vědy a výzkumu ve vztahu k RVVI. Poradní skupina se má scházet dle potřeb, alespoň 

však 4x ročně. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se v r. 2021 musela Poradní skupina spolehnout 

na prostředky elektronické komunikace, podařila se totiž uskutečnit jenom dvě fyzická zasedání (11. června 

a 4. října). Hlavním úkolem bylo předložení změny Metodiky pro rozdělení prostředků určených na rozvoj 

vědecko-výzkumné činnosti kateder za rok 2022 (aby byla zachována zásada ex ante). Dalším úkolem byl 

předběžný výběr publikačních výstupů do Modulu 1 Metodiky 17+, z něhož vedení FMV vybralo pět výstupů, 

které byly k hodnocení za rok 2020 předloženy RVVI. 

 

5.2. Organizační, personální a materiální zabezpečení 

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; podporu excelentních vědecko-výzkumných výstupů; podporu vědecko-výzkumné činnosti 

kateder a podporu vydávání odborných recenzovaných periodik.  

V r. 2021 byly katedrám FMV přiděleny prostředky k rozvoji a zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti 

kateder, zohledňovaly přitom jejich podíl na vědeckém výkonu za období uplynulých dvou let (tj. v letech 

2019 a 2020). Odborné i jazykové katedry využívaly tyto prostředky jako nástroj k další stimulaci publikační, 

případně i grantové činnosti, a to s ohledem na její kvalitu (předmětem odměn byly zejména monografie, 

články v odborných časopisech, příspěvky ve sbornících z konferencí indexovaných v databázi CPCI). Určitá 

část prostředků byla použita na rozšíření fondu odborné literatury k tématům, kterým se katedry ve své 

výzkumné činnosti věnují. Vzhledem k pandemii covid-19 se rovněž objevila potřeba obnovit počítačové 

vybavení využívané k vědecké činnosti. Obvykle je zhruba polovina prostředků čerpána na osobní náklady 

a polovina na náklady věcné (kromě nákupu odborné literatury také náklady na cestovné spojené s 

vystoupením na konferencích, mimořádná stipendia doktorandů, účast na školeních či workshopech 

vedoucích k posílení vědecko-výzkumné činnosti apod.).  

Podpořeny byly individuální vědecké a výzkumné projekty, v r. 2021 zejména on-line účast na konferencích 

či letních školách (s využitím celoškolského Katalogu podpor), metodologických školení atd. Katedry z 

přidělených prostředků podporovaly také uspořádání mezinárodních konferencí, kterých však bylo v 

porovnání s minulými roky méně a konaly se převážně on-line či hybridní formou (v závislosti na aktuálním 

stavu protiepidemických opatření). 

Také v r. 2021 se FMV účastnila spolu s dalšími fakultami VŠE v Praze programu OP VVV Rozvoj vzdělávací a 

dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze. Cílem je komplexní podpora rozvoje v oblastech vzdělávání 

pracovníků, internacionalizace rozvoje oblasti kvality, efektivního a projektového řízení apod. Kromě tohoto 

projektu se FMV společně s ostatními fakultami účastní dalších projektů OP VVV, a to Mezinárodní mobilita 

pro rozvoj vědy na VŠE v Praze, Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních 

pracovníků výzkumných organizací a Zvyšování kvality grantových schémat na vysokých školách. 
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5.2.1. Speciální pracoviště v oblasti vědy, výzkumu a vývoje 

FMV podporuje vědecké pracovníky tvořící jádro Mezinárodního výzkumného centra a Střediska 

mezinárodních studií Jana Masaryka. Obě centra svoji činnost soustřeďují na kvalitní výzkum zahrnující 

publikace výstupů tohoto výzkumu ve špičkových světových časopisech. V r. 2021 pokračovalo řešení 

projektu GAČR 19-16764S The quality of imports depending on the economic maturity of the importing 

country a 19-01809S China’s multifaceted economic diplomacy in the era of the Belt and Road. Ředitelé 

obou výzkumných center, doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc a doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D., 

prezentovali dosavadní úspěchy a strategické výhledy na zasedání Vědecké rady FMV dne 10. listopadu 

2021. Mezinárodní výzkumné centrum ve spolupráci s Fakultou podnikohospodářskou VŠE uskutečnilo 

celkem 21 externích seminářů, na které jsou pravidelně zváni všichni akademičtí pracovníci FMV. Vzhledem 

k protiepidemickým opatřením se všechny semináře konaly on-line prostřednictvím platformy MS Teams.  

Kromě Mezinárodního výzkumného centra při FMV funguje také Centrum evropských studií, Centrum 

asijských studií a Institut udržitelného podnikání. Tato centra plní funkci výzkumných, řešitelských a 

koordinačních pracovišť fakulty, která mají také informační a poradenskou úlohu interdisciplinárního 

charakteru. 

 

5.3. Excelentní vědecko-výzkumná a publikační činnost 

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 metodika hodnocení výzkumu (tzv. Metodika 17+), byl 

v Plánu stanoven motivační systém odměňující výstupy, které splňují znaky excelence (tzn. musí být 

zveřejněny v časopise, jehož AIS indikátor má hodnotu větší než jedna, resp. v databázi Web of Science se 

nacházejí v Q1 a Q2). V této oblasti zaznamenala FMV v r. 2021 (stav k 21. únoru 2022) 5 článků typu Jimp 

v časopisu Q1 (z toho jeden D1 a dva D2) a jeden článek Q2. Dalších 8 článků typu Jimp je v časopisech Q3 a 

Q4. Většinově jde o výstupy v oboru FORD 5. Social Science (převažuje FORD 5.2 Economics and Business a 

5.6 Political Science). 

 

5.4. Konference 

Katedry z přidělených prostředků na rozvoj výzkumné organizace podporovaly uspořádání celosvětových, 

evropských či celostátních konferencí. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se řada tradičních 

konferencí neuskutečnila nebo se uskutečnila on-line: 

 ANTAL, Jarolím, CHLUPATÝ, Roman, ZEMANOVÁ, Michaela. FIR Annual Conference 2021 

Supply Chains and New Normal After Pandemic. VŠE v Praze, 5. 10. 2021. Evropská 

konference (Účastníků: 80, z toho zahraničních: 10). 

 KRÁL, Petr, KŘENKOVÁ, Eva, ČAJKA, Radek, ČERNÁ, Iveta, ČUKANOVÁ, Miroslava, 

KRNÁČOVÁ, Paulína, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, TAUŠER, Josef, SATO, Alexej, KARLÍČEK, Miroslav. 

21st International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business 

Environment. Praha, Bratislava, 20. 5. 2021 – 21. 5. 2021. Celosvětová konference 

(Účastníků: 69, z toho zahraničních: 50). 

 STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, ZEMANOVÁ, Michaela. Korea and Central Europe Future 

Cooperation. VŠE v Praze, 15. 10. 2021. Celosvětová konference (Účastníků: 56, z toho 

zahraničních: 14). 
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 ŠAUER, Petr. 23rd Annual Conference „Environmental Economics, Policy and International 

Environmental Relations [online]. Prague, 25. 11. 2021 – 26. 11. 2021. Dostupné z: 

https://isb.vse.cz/projects/current-projects/the-23rd-annual-conference-environmental-

economics-policy-and-international-relations/. Celosvětová konference (Účastníků: 54, z 

toho zahraničních: 37). 

 ŠKRABKA, Jan, YUSUPOVA, Regina, VACUŠKA, Lukáš. Law in Business of Selected Member 

States of the European Union [online]. Praha, VŠE, 4. 11. 2021 – 5. 11. 2021. Dostupné z: 

https://lawinbusiness.vse.cz/. Celosvětová konference (Účastníků: 101, z toho zahraničních: 

50). 

 

5.5. Granty a projekty 

5.5.1. Externí grantové projekty 

V roce 2021 bylo na FMV řešeno celkem 11 externích projektů v rámci účelové podpory ve výši cca 5 280 

tis. Kč. Z tabulky vyplývá rozložení získaných prostředků mezi jednotlivé projekty. 

 

Tabulka 17 - Zapojení FMV do řešení projektů podporovaných z účelových a institucionálních prostředků 
státního rozpočtu v r. 2021 

Agentura Registrační číslo Řešitel Název grantu Celkem 
dotace 
VŠE 
2021 
(tis. Kč) 

Spoluúčast 
VŠE 2021 
(tis. Kč) 

GA ČR 19-16764S Vincenzo Merella Kvalita dovozů v závislosti 
na ekonomické vyspělosti 
dovážející země 

1128   

GA ČR 20-09470S Andrej Tóth; spoluřešitel 
ZČU a JČU 

Zdravotní systém první 
Československé republiky v 
kontextu národnostního a 
sociálního složení – 
centrum vs. periferie 

490 

  

GA ČR 19-01809S Jeremy Alan Garlick; 
spoluřešitel MU  

Čínská mnohostranná 
ekonomická diplomacie v 
době iniciativy nové 
hedvábné stezky 

558   

GA ČR 21-155305 Matějů Jakub Vítězové a poražení: Komu 
prospívá působení České 
národní banky? 
Heterogenní dopad 
měnové politiky na firmy a 
na domácnosti 

992  

GA ČR 18-00902S Lukáš Tichý (Ústav 
mezinárodních vztahů, v. 
v. i.); spoluřešitel Zbyněk 
Dubský 

Vnitřní a vnější dimenze 
aktérství EU v 
energetických vztazích vůči 
Rusku a alternativním 
dodavatelům 

0   

GA ČR 21-04317S Lukáš Tichý (Ústav 
mezinárodních vztahů, v. 
v. i.); spoluřešitel Zbyněk 
Dubský 

Energetický diskurz 
Evropské komise a 
Evropského parlamentu a 
jeho vliv na členské státy 

477  



    Věda, výzkum a vývoj 
   

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA FMV VŠE 2021 |31      

GA ČR 19-20678S Martin Šolc (UK), 
spoluřešitel Miloslav 
Machoň 

První poválečná generace 
českých astronomů, 
astrofyziků a matematiků. 
Interdisciplinární výzkum 
historie vědeckých sítí 

252  

TA ČR 
BETA 2 

TIRDUVCR932MT01 Radka Druláková Předsednické trio v Radě 
EU: co lze očekávat od 
našich partnerů? 

941,135  

Úřad 
vlády ČR 

21/015-0 Jarolím Antal Kulaté stoly v rámci 
Národního konventu: 
Příležitosti pro posílení 
vztahů Evropské unie a USA 
po nástupu Bidenovy 
administrativy 

30  

Visegrad 
Fund 

22030183 Zuzana Kvítková 
UNESCO heritage list - a gift 
or a threat for 
sustainability? 

cca 770 
dle kurzu 
na celý 
projekt 

 

Visegrad 
Fund 

22120090 Eva Křenková, Iveta Černá GVCs in Central Europe - a 
perspective of automotive 
sector afte covid - 19 

cca 83 
dle kurzu 
na celý 
projekt 

 

 

Z tabulky rovněž vyplývá, že grantová činnost FMV v rámci účelové podpory byla v roce 2021 spojena 

s řešiteli ze čtyř pracovišť a navázána celkově na sedm projektů Grantové agentury ČR, jeden projekt 

Technologické agentury ČR, jeden projekt Úřadu vládu ČR a dva projekty Visegrádského fondu. Objem 

prostředků z účelové podpory meziročně klesl (5 280 tis. v roce 2021 oproti 7 800 tis. v roce 2020).  

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 projektů mezinárodní spolupráce. 

Celkově bylo akademickými pracovníky FMV předloženo sedm žádostí do GA ČR a dvě do TA ČR. Četnost 

předkládání projektů byla u GA ČR vyšší (z 5 návrhů na 7), zatímco u TA ČR se oproti roku 2020 snížila (z 9 

návrhů na 2). Pokles u TA ČR byl dán zejména ukončením grantové soutěže TA ČR Éta. V roce 2021 se 

podařilo získat jeden nový projekt GA ČR, jeden nový projekt TA ČR a jeden nový projekt Úřadu vlády. 

V roce 2021 bylo rovněž podáno pět návrhů projektů mezinárodní spolupráce. Podrobnější informace jsou 

obsaženy v tabulce. 
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Tabulka 18 - Podané žádosti FMV o udělení grantů v r. 2021 

Agentura Řešitel Název grantu Výsledek 
výběrového 

řízení 

GA ČR Jeremy Alan Garlick Čínský racionalizační normativní vliv v Asii a Evropě přijat 

GA ČR Vincenzo Merella Velké devaluace, příjmové efekty a měřítka kvality nepřijat 

GA ČR Tomáš Sadílek Faktory ovlivňující výkonnost a růst sociálních podniků nepřijat 

GA ČR Daniel Houska Moderní pojetí kontraktní odpovědnosti za škodu v tuzemském 
právu pohledem tzv. rightsbased přístupu 

nepřijat 

GA ČR Pantea Smaranda Veřejné zakázky, firemní růst a inovace: případ ICT sektoru ve 
střední a východní Evropě 

nepřijat 

GA ČR Miloslav Machoň Byrokratické a tržní aspekty výzkumu - implikace pro Agendu 2030 nepřijat 

GA ČR O´Sullivan, Ústav 
mezinárodních 
vztahů 
spoluuchazeč 
Kateřina Kočí 

Gender a diplomacie: vysvětlení rozdílů v zastoupení žen na 
velvyslaneckých pozicích 

nepřijat 

TA ČR 
BETA2 
veřejná 
zakázka 

Radka Druláková Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů? přijat 

TA ČR 
BETA2 
veřejná 
zakázka 

Štěpánka 
Zemanová 

Jižní Kavkaz v průsečíku zájmů nepřijat 

Úřad 
vlády ČR 

Jarolím Antal Kulaté stoly v rámci Národního konventu: Příležitosti pro posílení 
vztahů Evropské unie a USA po nástupu Bidenovy administrativy 

přijat 

COST , 
OC- 2021 
1 25520 

Petr Šauer Mitigating resource scarcity of primary extractive industries in 
shocked economies 

negociace 

H 2020 Jeremy Alan Garlick Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in 
Europe 

zařazen na 
list 
náhradníků 
pro případné 
přijetí 

Visegrad 
Fung 

Nicole Grmelová Economic Activities of the Roman Catholic Church in the V 4 
Countries 

zamítnut 

Visegrad 
Fund 

Tomáš Sadílek CO2 production in the food supply chain in Czechia, Hungary and 
Poland 

zamítnut 

H 2020 Daniela Pauknerová Green Impact for General Practice zamítnut 

5.5.2. Interní grantové projekty 

Nové projekty IGS přijaté k financování s počátkem řešení v r. 2021 

Při výběru projektů klade Grantová rada FMV 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 
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s časovým vymezením), odůvodnění požadovaných finančních prostředků (detailní rozpis rozpočtu) a 

personální zabezpečení. Ze tří podaných vědeckých projektů byly všechny přijaty k financování 

v navrhované výši. K financování byly dále přijaty dva projekty na organizaci studentské konference, jeden 

z nich s úpravou (zvýšením) rozpočtu, jeden z nich s úpravou stránek konference.  

 

Tabulka 19 - Projekty přijaté k financování s počátkem řešení v r. 2021 

Číslo projektu Název projektu 

26/2021 
(konf.) 

23rd International conference on "Environmental Economics, Policy and International 
Environmental Relations 
Navrhovatel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. 
Pracoviště: Institut pro udržitelné podnikání (FMV) 

28/2021 Politika udržitelného pstruhového rybolovu v České republice 
Navrhovatel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. 
Pracoviště: Institut pro udržitelné podnikání (FMV) 

55/2021 Dohánění a návrat díky inovacím a napodobování 
Navrhovatel: Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. 
Pracoviště: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (FMV) 

60/2021 Recentní změny v oblasti obchodního, finančního a IT práva v České republice v reakci na pandemii 
Covid-19 
Navrhovatel: Mgr. Jan Škrabka, M.Sc., MA, MSc 
Pracoviště: Katedra podnikového a evropského práva (FMV) 

74/2021 
(konf.) 

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XIII. ročník) 
Navrhovatel: Ing. Lukáš Vacuška 
Pracoviště: Katedra podnikového a evropského práva (FMV) 

 

Pokračující projekty IGS přijaté k financování s počátkem v r. 2020 

Na zasedání GR FMV byly dne 3. února 2021 vyhodnoceny projekty s počátkem řešení v r. 2020. Z šesti 

pokračujících projektů byly schváleny čtyři k dalšímu financování dle požadavků navrhovatelů a dva projekty 

byly schváleny k financování s úpravou rozpočtu (v obou případech šlo o mírné navýšení prostředků na 

osobní náklady).  

 

Tabulka 20 - Pokračující projekty IGS přijaté k financování s počátkem v r. 2020 

Číslo 
projektu 

Název projektu Rozhodnutí 

6/2020 

Case studies v rozvojových studiích - srovnání přístupů v oblastech 
managementu přírodních zdrojů a projektového managementu 
rozvojové pomoci 
Navrhovatel: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (FMV) 

Pokračování projektu 
se změnou rozpočtu 

16/2020 
Finanční deriváty jako nástroj hedgingu na trzích s elektřinou 
Navrhovatel: Ing. Jakub Zezula 
Pracoviště: Katedra mezinárodního podnikání (FMV) 

Pokračování projektu 

42/2020 

Growth of High-Tech Start-ups in Europe: Evidence on the Role of 
Venture Capital 
Navrhovatel: Smaranda Pantea, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (FMV) 

Pokračování projektu 

https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=243
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=52
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=243
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=52
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=136050
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=49
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=143287
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=44
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=100102
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=44
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=33943
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=101391
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=48
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=144131
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
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48/2020 

The Challenge of Integration and Disintegration Tendencies and 
Processes Within Different Levels of Governance 
Navrhovatel: Ing. Michal Strnad 
Pracoviště: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (FMV) 

Pokračování projektu 

55/2020 
Desintegrační rizika pro Evropskou unii 
Navrhovatel: Ing. Josef Bič, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (FMV) 

Pokračování projektu 
se změnou rozpočtu 

56/2020 

Informační a komunikační technologie jako prostředek k oslabování 
demokratických principů 
Navrhovatel: Ing. Bc. Jan Švec 
Pracoviště: Katedra politologie (FMV) 

Pokračování projektu 

 

Hodnocení projektů IGS ukončených ke konci roku 2020 

Hodnocení bylo provedeno na základě dokumentu Náměty pro hodnocení závěrečných zpráv studentských 

vědeckých projektů IGA vydaným Oddělením pro vědu a výzkum. Důraz je zde kladen na čtyři rozdílné 

aspekty projektu, a to stupeň splnění cíle práce, publikační činnost, využitelnost výsledků práce a 

hospodaření s přidělenými prostředky. Na základě stupně splnění uvedených aspektů je možné projekty 

hodnotit následujícím způsobem: splněno bez výhrad, splněno s věcnou výhradou (výhrada ke splnění cílů 

projektů, výhrada k publikačním výstupům, výhrady k využití materiálu pořízeného z grantových 

prostředků), splněno s výhradou k hospodaření (výhrady k dodržení skladby rozpočtu, výhrady ke 

zdůvodnění eventuálních přesunů rozpočtových prostředků), nesplněno.  

Dva vědecké projekty byly hodnoceny jako splněné bez výhrad, čtyři vědecké projekty měly odložené 

hodnocení o 6 měsíců, jeden vědecký projekt byl hodnocen jako splněný s věcnou výhradou k publikační 

činnosti. Dva projekty na podporu organizace studentské konference byly splněny bez výhrad. Členové GRF 

v období od 4. 8. do 5. 9. 2021 na základě dodatečných zpráv navrhovatelů projektů hlasovali formou per 

rollam o konečném hodnocení projektů s odloženým hodnocením (dva byly hodnoceny jako splněny a dva 

jako splněny s věcnou výhradou k publikačním výstupům). 

 

Tabulka 21 - Hodnocení projektů IGS ukončených ke konci roku 2020 

Číslo 
projektu 

Název projektu Rozhodnutí 

13/2019 
Google Econometrics: The Power of a Search Engine 
Navrhovatel: Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. 
Pracoviště: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (FMV) 

Splněno bez výhrad 

14/2019 
Pět let po rekodifikaci - pět let zkušeností, inspirací a otázek 
Navrhovatel: JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra podnikového a evropského práva (FMV) 

Splněno s věcnou výhradou (k 
publikační činnosti) 

15/2019 
Ekonomie a politika pstruhového rybolovu 
Navrhovatel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. 
Pracoviště: Institut pro udržitelné podnikání (FMV) 

Splněno bez výhrad 

49/2019 

Globální produkční sítě na pozadí technologických změn: dopady 
těchto změn na uspořádání světové ekonomiky 
Navrhovatel: doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (FMV) 

Splněno bez výhrad 

52/2019 

Analýza kontrolních mechanismů v oblasti financování 
politických stran a hnutí 
Navrhovatel: Ing. Barbora Urbanová 
Pracoviště: Katedra politologie (FMV) 

Splněno s věcnou výhradou 
(k publikační činnosti) 

https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=97967
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=49
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=4288
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=100000
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=41
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=136050
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=49
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=48976
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=44
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=243
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=52
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=17413
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=87525
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=41
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61/2019 

The Transition of Power from the Perspective of Interpretative 
Approaches to IR Theories 
Navrhovatel: Ing. Matthew David Huntley, BSc 
Pracoviště: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (FMV) 

Splněno bez výhrad 

65/2019 
Mechanismus sudden stop v různých režimech měnového kurzu 
Navrhovatel: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (FMV) 

Splněno s věcnou výhradou (k 
publikační činnosti) 

39/2020 
(konf.) 

22th International conference on "Environmental Economics, 
Policy and International Environmental Relations 
Navrhovatel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. 
Pracoviště: Katedra politologie (FMV) 

Splněno bez výhrad 

65/2020 
(konf.) 

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XII. 
ročník) 
Navrhovatel: Ing. Lukáš Vacuška 
Pracoviště: Katedra podnikového a evropského práva (FMV) 

Splněno bez výhrad 

 

5.6. Recenzovaná periodika 

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; jsou významnou součástí jejích vědecko-výzkumných priorit. V r. 2021 

byly proto financovány náklady na činnost redaktora a editora nového časopisu World Economics and 

Policy, který navazuje na tradici časopisu Současná Evropa. Je však jeho modernější verzí, bude vydáván 

výlučně v anglickém jazyce a v Open Access režimu. Dále je vydáván odborný časopis European Offroads of 

Social Science a výzkumné dokumenty s předběžnými výstupy z oblasti ekonomie jsou zveřejňovány jako 

Working Paper Series. Jejich cílem je podnítit konstruktivní akademickou diskusi. 

5.7. Soutěže 

Akademičtí pracovníci a studenti FMV se pravidelně zúčastňují řady interních i externích soutěží, jejichž 

výsledkem je ocenění jejich vědecko-výzkumných aktivit. Z interních jde tradičně o Cenu rektora VŠE a 

Excelentní studentské odborné práce (ESOP) v kategoriích seminární, bakalářská a diplomová práce. Z 

externích to byla v r. 2021 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných 

vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd. 

Fakulta se poměrně intenzivně zapojila do soutěže ESOP 2021, jejímž cílem je podpora tvůrčí aktivity 

studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací. Počet navrhovaných prací do soutěže 

jednotlivými katedrami (viz tabulka 5.6), jakož i kvalita prací se liší. 

 

Tabulka 22 - Excelentní studentské odborné práce 2021 

Pracoviště Diplomové práce Bakalářské práce Seminární práce 

KCR 2 1 4 (1) 

KMEV 5 (2) 5 (2)  

KMSD 2 (2) 6 (3) 1 (1) 

KMP 3 (1) 4 (1)  

KPEP 2 (2)   

Celkem 14 (7) 16 (6) 5 (2) 

 

https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=96245
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=49
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=38659
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=243
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=41
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=100102
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=44
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Oceněné diplomové práce: 

 Eva Bendová: Segmentace spotřebitelek na trhu udržitelné kosmetiky (vedoucí práce: Ing. Petr Král, 
Ph.D.) 

 Anna-Marie Janotová: Dopady programu Make in India na přímé zahraniční investice v indickém 
zpracovatelském průmyslu (vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.) 

 Dominik Kohut: Obchod s pridanou hodnotou medzi Čínou a USA (vedoucí práce doc. Ing. Martina 
Jiránková, Ph.D.) 

 Ondřej Švec: Role USA v mezinárodních environmentálních režimech (vedoucí práce: Ing. Jan 
Martin Rolenc, Ph.D.) 

 Tereza Sedlmajerová: Problematika společenské odpovědnosti organizací v módním průmyslu 
(vedoucí práce: Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.) 

 Monika Kudrnáčová: Pravomoc EU regulovat zdravou stravu (vedoucí práce: doc. JUDr. Nicole 
Grmelová, Ph.D.) 

 Adriena Jahodářová: Současná zahraniční politika Španělska – koncept Marca Espana a Espana 
Global (vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.) 

 

Oceněné bakalářské práce: 

 Matěj Prokop: Srovnání využití prvků digitální diplomacie ministerstev zahraničních věcí České 

republiky a Dánska se zaměřením na digitální komunikaci na sociálních sítích (vedoucí práce: Mgr. 

Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.) 

 Vanesa Gárová: Donald J. Trump a populizmus v roku 2020 – verejný diskurz na Twitteri (vedoucí 

práce: Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D.) 

 Barbora Šandová: Francouzsko-německá spolupráce v rámci Evropské unie (vedoucí práce: Ing. 

Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D.) 

 Tereza Hortová: Úspěšnost elektronického obchodu působícího na rychloobrátkovém trhu 

(vedoucí práce: Ing. Jitka Volfová, Ph.D.) 

 Jan Křemenák: Why do firms stop accepting cryptocurrencies (vedoucí práce: Mgr. Ing. Jakub 

Jedlinský, Ph.D.) 

 Lenka Hanáková: Postavení francouzského kosmetického průmyslu ve světové ekonomice (vedoucí 

práce: doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.) 

 

5.8. Kvalifikační rozvoj zaměstnanců fakulty a činnost vědecké rady v oblasti 
kvalifikačního růstu 

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. V r. 2021 se uskutečnilo 7 úspěšných obhajob disertačních prací. V roce 2021 

úspěšně dokončil doktorské studium pracovník KMP (Ing. Petr Procházka, Ph.D.). 

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. 
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5.9. Habilitační řízení a profesorské jmenovací řízení  

V roce 2021 na zasedání Vědecké rady FMV proběhlo jedno habilitační řízení akademického pracovníka 

KMSD FMV (Jeremyho Alana Garlicka, M.A., Ph.D.). Další akademický pracovník stejné katedry (Ing. Petr 

Vymětal, Ph.D.) se habilitoval na FSV UK. V roce 2021 proběhla na Vědecké radě FMV kromě výše 

uvedeného habilitačního řízení ještě dvě habilitační řízení externích kandidátů a byla schválena jedna další 

komise pro habilitační řízení (rovněž externí kandidát). 
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6. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce 

6.1. Zapojení do mezinárodních vztahů a vzdělávacích programů 

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 EFMD Accredited 

Evropské nadace manažerského rozvoje (European Foundation for Management Development, EFMD). 

Fakulta pracuje na dalších reformách a změnách, které vyplývají z doporučení hodnotící komise EFMD 

Accredited. 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. V neposlední řadě je třeba také zmínit důležitou roli 

internacionalizace ve zvyšování kvality vědecké činnosti. Zde můžeme uvést příklad fungování 

Mezinárodního výzkumného centra (viz dále). 

 

6.2. Mezinárodní akreditace a hodnocení 

FMV drží prestižní mezinárodní akreditaci EFMD Accredited (dříve EPAS) pro magisterské programy 

Mezinárodní obchod a International Business na dobu 5 let. Tímto se FMV řadí do elitního klubu pouhých 

osmi vysokých škol z celého světa, které získaly nejdelší dobu akreditace pro více než jeden obor. V současné 

době má akreditaci EFMD Accredited celkem 135 programů na 102 univerzitách ve 39 zemích světa, přičemž 

70 programů je akreditovaných na 5 let. V České republice je FMV s oceněním EFMD Accredited od EFMD 

jediná, akreditaci nemá žádná jiná česká vysoká škola. 

Hodnocení je zaměřeno na kvalitativní aspekty programů zejména z hlediska způsobu reflexe měnících se 

požadavků praxe, důsledného ověřování výstupů z učení, pedagogických metod, mezinárodních a 

praktických zkušeností absolventů a jejich kompetencí. Absolventi obou programů tak mají logo EFMD 

Accredited na svých diplomech jako nezaměnitelný signál pro zaměstnavatele, že získali absolventa 

vybaveného mezinárodně uznaným vzděláním s mezinárodně srovnatelnou úrovní jeho atributů. 

Akreditaci uděluje European Foundation for Management Development za přísných podmínek. Hlavním 

cílem akreditace bylo vytvoření mezinárodního standardu kvality pro manažerské studijní obory. 

Akreditační proces je velmi náročný a o akreditaci mohou žádat pouze vysoké školy, které splňují vstupní 

podmínky a prokazují udržitelné výsledky. Významný je mezinárodní aspekt, zejména studium a stáže v 

zahraničí, počty zahraničních studentů, hostujících profesorů a podíl výuky v angličtině. Akreditace jsou 

udělovány od roku 2005, a to většinou na 3 roky; nejlépe hodnocené studijní obory mohou získat akreditaci 

na 5 let. 

V roce 2020 se FMV stala přidruženým členem v mezinárodní prestižní asociaci APSIA (The Association Of 

Professional Schools Of International Affairs). 

6.3. Internacionalizace výuky a výzkumu 

K internacionalizaci výuky docházelo formou zapojení zahraničních učitelů, nabídkou kurzů v cizích jazycích 

a zapojením učitelů FMV do výuky na zahraničních univerzitách. Z důvodu doznívající pandemie a 

dobíhající online výuky v letním semestru 2020/2021 byly některé kurzy hostujících profesorů převedeny 

do online formy. I tak FMV nabídla studentům 38 kurzů hostujících profesorů z více než dvaceti různých 
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univerzit. Oproti přechozím rokům jde o pokles, jež byl dán omezeními ve smyslu mezinárodní mobility. 

FMV také 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 8x (5 učitelů). 

Oproti roku 2020 se jednalo o mírný nárůst  

Zkušenosti učitelů ze zahraničí potom byly využity v kurzech českých programů. Díky obnovení prezenční 

výuky bylo možné výrazně navýšit počet zapojení expertů z praxe ve výuce – v roce 2021 měli studenti 

možnost vyslechnout více než 100 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 přibývá počet česky 

vyučovaných programů (bakalářských i magisterských), ve kterých jsou povinné kurzy vedeny v anglickém 

jazyce. 

V roce 2021 pokračoval devátým rokem placený bakalářský program International Business, o který byl 

stabilní zájem. Do programu nastoupilo 72 studentů. Celkem ke konci roku 2021 jej studovalo 181 studentů. 

Druhým rokem běžel i akreditován bakalářský program International and Diplomatic Studies, který přijal 

v roce 2021 celkem 29 studentů. Zájem o anglický magisterský program International and Diplomatic 

Studies je stabilní. Do programu nastoupilo 11 studentů. Ke konci roku 2021 byl celkový počet studentů 

oboru 25. V roce 2018 byl převeden na FMV navazující magisterský program International Business – Central 

European Business Realities. Ten byl spolu s programem Mezinárodní obchod již třikrát oceněn akreditací 

EFMD Accredited. Do programu v roce 2021 nastoupilo 34 studentů. Celkem jej ke konci roku 2021 

studovalo 63 studentů.  

Rozvoj mezinárodních anglicky vyučovaných oborů FMV dosahuje významných úspěchů spočívajících v 

dlouhodobé a udržitelné praxi a získávání zájemců o studium. 

Rozvoj mezinárodní spolupráce s partnery, se kterými již v minulosti byla zahájena úspěšná užší spolupráce 

a výměna učitelů, byl kvůli doznívající pandemii velmi omezen. Vztahy s dlouhodobými partnery byly 

udržovány alespoň online formou. Jednalo se zejména o: Shandong University of Finance and Economics, 

University of Northern Colorado – Monfort College of Business a Miami University, Ohio (zapojení pedagogů 

do výuky přijímající univerzity). V roce 2021 pokračovala realizace projektu kreditové mobility s izraelskou 

univerzitou Bar-Ilan University.  

Mezinárodní spolupráce FMV ve výzkumu a vývoji se realizovala formou podílu na řešení mezinárodních 

projektů, resp. formou neinstitucionalizované kooperace; podílení se na organizaci velkých mezinárodních 

vědeckých akcí či seminářů; publikování (příprava) společných prací či zajišťování podkladů pro oficiální 

mezinárodní publikace; vědecké a výzkumné činnosti přímo související s výukou; konzultační činnosti a 

získávání informací pro výzkum. V r. 2021 šlo konkrétně např. o uspořádání několika mezinárodních 

konferencí, které byly realizovány hybridní formou. Dále šlo o četné akce celosvětové studentské sítě 

European Horizons či Junior Diplomat Initiative, sběr a analýzu dat pro ročenku světové 

konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report), která vychází pod záštitou Světového 

ekonomického fóra (World Economic Forum) atd.  

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 bylo fakultou podpořeno členství ve významných organizacích podporujících vědecko-výzkumný 

potenciál fakulty, jde např. o The Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA), 
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European Consortium for Political Research (ECPR), The European Association of Communitacions Agencies 

(EACA) a další.  

V roce 2021 pokračovalo ve své činnosti Mezinárodní výzkumné centrum, které je výzkumným, řešitelským 

a koordinačním pracovištěm FMV. Centrum svoji činnost soustřeďuje na kvalitní výzkum zahrnující 

publikace výstupů tohoto výzkumu ve špičkových světových časopisech. Tyto výstupy současně slouží jako 

základ pro podávání grantových projektů k národním a mezinárodním vědeckým agenturám. Centrum je 

zodpovědné za organizaci a zajišťování odborných seminářů uskutečňovaných na FMV. 

 

6.4. Mobilita studentů a akademických pracovníků 

V roce 2021 měli studenti navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní obchod podruhé 

šanci zapojit se do dvou double degree programů, a to konkrétně s IAE Lyon a University of Vaasa. Celkově 

se zapojili dva studenti, program se ovšem vyvíjí velmi slibně. Velmi dobře funguje double degree program 

v rámci magisterského studijního programu International Business – Central European Business Realities, 

kde je nabízeno celkem 8 double degree partnerů. Od roku 2019 je tato možnost zavedena i v rámci 

bakalářského programu International Business, kde mohou studenti využít dvojího diplomu v rámci dvou 

partnerských univerzit (University of Vaasa a OTH Regensburg). 

V rámci celé VŠE vyjelo v roce 2021 celkem 713 studentů na semestrální studijní pobyt. Studenti FMV všech 

těchto možností využívají nejvíce ze všech fakult VŠE – souhrnně jich v minulém roce bylo 295 (bakaláři, 

magistři). Jedná se o nárůst oproti roku 2020, daný přechozími výraznými omezeními. 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. Program v tomto nastavení fungoval i v 

roce 2021. 

Rozvíjí se také projekt stáží v zahraničí, kterých se zúčastnilo 42 studentů. Jednalo se o přibližně třetinový 

pokles oproti roku 2020, daný opět omezeními v souvislosti s pandemickou situací.  

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 2021 byl 34,15 % (173 

výměnných studentů v jednotlivých kurzech). Celkem na VŠE za kalendářní rok 2021 studovalo 508 

výměnných studentů. Uvedené podíly jsou nejvyšší za celou VŠE. 

Do pedagogické části patří i pokračující projekt s holandskou univerzitou Fontys, kdy týmy studentů pracují 

na zadaném reálném business projektu, který posléze prezentují před mezinárodní komisí. Ten, bohužel, 

nebylo možné v roce 2021 realizovat. 

 

6.5. Členství v mezinárodních organizacích a institucích 

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 Asia-Pacific Social Science Network, 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.), Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, agenturami CzechTrade či CzechInvest, 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 v Konsorciu pro 
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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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7. Spolupráce s praxí 

7.1. V oblasti výuky 

Na fakultní úrovni došlo v roce 2021 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 (Milán, Chicago, Sydney a další), firma Lasvit v Paříži, Londýně a Dubaji. Slibně se 

rozvíjí také stáže na zastoupeních agentury CzechInvest (San Francisco, Soul, aj.). 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 roce 2021 se navzdory pandemii COVID-19 uskutečnilo celkem 78 studentských stáží, z toho 41 v zahraničí. 

Ze stipendijního fondu byly podpořeny částkou přesahující 940 tisíc Kč. Nejvíce stáží (celkem 32) se 

uskutečnilo jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá, a to nejčastěji na pobočkách agentury 

CzechTrade (Düsseldorf, Bogota, Londýn, Mexico City, Paříž, Vídeň, Chicago, Lima, Madrid, Tel Aviv, aj.), 

Stálých misích a velvyslanectvích. 22 praxí se uskutečnilo jako 22F401 Odborná praxe (21 ECTS), z toho 4 v 

zahraničí; v České republice to bylo například ve firmách Alza, AB InBev, Komerční banka, LEGO nebo  

L´Oréal. 

 

7.2. V oblasti vědy, výzkumu a vývoje 

FMV rozvíjí poznání v oblasti mezinárodních ekonomických a politických vztahů. Výzkumné aktivity fakulty 

reagují zejména na potřeby české společnosti dotýkající se širokých ekonomických, politických a právních 

souvislostí v dynamicky se vyvíjejícím mezinárodním prostředí. Prioritně rozvíjí oblasti výzkumu, které 

umožňují dosáhnout potřebného výzkumného zaměření fakulty při současném využití jejího 

interdisciplinárního charakteru.  

Smluvní výzkum FMV poskytuje své výzkumné, poradenské, konzultantské a analytické služby významným 

českým subjektům. Největší z nich je Škoda Auto, a.s., která je odběratelem řady těchto služeb (výzkumné 

projekty, cenový výzkum, marketingový výzkum atd.). Nejvýznamnějším projektem je projekt Uniqway 

(Škoda Car Sharing), který byl zahájen v roce 2015 kreativní studií zaměřenou na analýzu možnosti aplikace 

sdílené ekonomiky v oblasti mobility studentů s konkrétním zaměřením na studenty pražských univerzit. 

Projekt je realizován třemi pražskými univerzitami, Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokou 

školou ekonomickou v Praze a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.   

V roce 2021 fakulta pokračovala v podpoře principů PRME a pokračovala ve smluvním výzkumu zaměřeném 

na oblast dlouhodobé udržitelnosti podnikání v retailových jednotkách se společností GS1 (plýtvání 

potravinami, bezobalové produkty apod.). Stejně tak pokračovala spolupráce s Povodím Labe a CENIA, 

českou informační agenturou životního prostředí. Po dočasném pozastavení realizace vzdělávacího 

programu Sportovní diplomacie, které způsobila pandemie covid-19, byla obnovena spolupráce s Českým 

olympijským výborem ve formě přípravy a realizace tohoto programu.  

FMV i v roce 2021 nabídla svoji expertízu státním orgánům jako např. Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 

či Úřadu vlády ČR. Tým složený z odborníků z Katedry mezinárodních studií a diplomacie, Katedry 

mezinárodních ekonomických vztahů VŠE a Katedry mezinárodních ekonomických vztahů EkF VŠB-TUO řešil 

pro Úřad vlády ČR projekt s názvem Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů? 
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Hlavním cílem bylo zjištění, jaký obsah předsednického programu nadcházejícího tria FR-CZ-SE by patřičně 

reflektoval (předběžné) národní priority (popř. prioritní oblasti) předsednictví příslušných zemí, a to s 

ohledem na doporučení, která z toho plynou pro ČR při vyjednávání společného programu. Tým Katedry 

mezinárodních ekonomických vztahů potom zpracoval pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR studii, v níž 

nejprve vyhodnotil Exportní strategii ČR 2012 – 2020. Následně byla provedena analýza současných trendů 

v mezinárodním obchodě, návrh indikátorů nové exportní strategie a také návrh nových způsobů jejího 

financování.  

 

7.3. Členství a spolupráce s profesními organizacemi 

FMV spolupracuje s četným spektrem zájmových subjektů v České republice i v zahraničí, z nichž někteří se 

stali partnery FMV. Tyto subjekty fakulta oslovuje aktivně prostřednictvím četných seminářů/workshopů a 

konferencí. Často jde o subjekty z ekonomické sféry (např. Škoda Auto a.s., E.ON Česká republika s.r.o., 

HSBC, řada retailových společností), ale také subjekty státní správy (MZV ČR, MPO ČR, Rada vlády pro 

koordinaci boje s korupcí, Transparency International aj.) a nevládní organizace (World Economic Forum, 

Svaz obchodu a cestovního ruchu, Svaz chemického průmyslu aj.). Typickým příkladem spolupráce je sběr a 

vyhodnocení dat, analytická činnost či poradenská a konzultační činnost. Konkrétně jde např. o realizaci 

programu celoživotního vzdělávání v oblasti sportovní diplomacie (Český olympijský výbor) nebo sběr 

primárních dat ve spolupráci s CMC a ČMA a následné vyhodnocování výsledků (World Economic Forum - 

Global Competitiveness Report). 
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8. Akademičtí, výzkumní a administrativní pracovníci 
Na Fakultě mezinárodních vztahů působilo k 31. 12. 2021 celkem 181 pracovníků z toho 155 akademických 

pracovníků, 5 vědeckých pracovníků a 21 technickohospodářských pracovníků. Fyzický počet akademických 

pracovníků se snížil ve srovnání s rokem 2020 ze 166 na 155, celkový počet pracovníků FMV se snížil o 10 

pracovníků ze 191 v roce 2020 na 181 k 31. 12. 2021.  

V kategorii vědeckých pracovníků, došlo meziročně k nárůstu fyzického počtu z 3 na 5, zde se jedná o 

pracovníky, kteří mají na FMV pouze vědecký úvazek, nikoliv akademický. Dalších 7 pracovníků s hlavním 

akademickým úvazkem bylo k 31. 12. 2021 zapojeno formou zkrácených vědeckých úvazků do projektů GA 

ČR. 

Skupinu technickohospodářských pracovníků tvoří administrativní pracovníci fakulty, děkanátu a 

jednotlivých kateder: tajemnice, studijní referentky (pro všechny typy studia), metodičky studia (pro 

cizojazyčné programy), sekretářka děkana, sekretářky kateder a také samostatní odborní pracovníci 

zaměstnaní na projektu „Rozvoj VŠE“ z Evropských strukturálních fondů. 

 

8.1. Věková struktura pracovníků fakulty 

Přehled současné věkové struktury akademických pracovníků udává následující tabulka. Při porovnání 

s rokem 2020 se změna věkové struktury projevila zvýšením počtu pracovníků ve věkové kategorii 30 - 39 

let (zvýšení o 2), naopak klesl počet akademických pracovníků v kategoriích 40 - 49 let (snížení o 6) a 50 – 

59 let (snížení o 7). Počet akademických pracovníků v kategorii 60 – 69 let a v kategorii 70 a více let zůstal 

stejný jako v roce 2020. 

Tabulka 23 - Přehled věkové struktury akademických pracovníků 

Pracovní zařazení Počet pracovníků dané kategorie 

  do 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 - 69 let 70 a více 

Profesor    1 5 5 

Docent   10 4 3 4 

Odborný asistent  32 36 18 33 4 

Asistent       

Lektor       

Celkem  32 46 23 41 13 
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8.2. Počty pracovníků fakulty podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší 
dosažené kvalifikace 

 

Tabulka 24 - Celkový fyzický a přepočtený počet pracovníků podle kateder 

Katedra Průměrný 
přepočtený počet 

za rok 2021 

Fyzický počet k 31.  12. 2021 

Katedra cestovního ruchu 9,25 13 

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů 15,00 18 

Katedra mezinárodního podnikání 25,20 30 

Katedra mezinárodních studií a diplomacie 16,00 19 

Katedra podnikového a evropského práva 11,48 15  

Katedra anglického jazyka 28,00 29 

Katedra německého jazyka 12,10 13 

Katedra románských jazyků 12,00 13  

Katedra slovanských jazyků 5,00  5 

Celkem učitelé 134,03  155 

Vědečtí pracovníci  2,31  5 

Technickohospodářští pracovníci 19,00 21  

Celkem FMV  155,34 181 

 

Přehled kvalifikační struktury akademických pracovníků udává následující tabulka. Došlo ke snížení počtu 

v kategorii profesor (o 2), v kategorii docent (o 5) i v kategorii odborný asistent (o 4). 

Tabulka 25 - Kvalifikační struktura akademických pracovníků 

Pracovní zařazení Počet učitelů v % z celkového počtu 

Profesor 11 7,1 

Docent 21 13,5 

Odborný asistent  123 79,4 

Asistent 0 0 

Lektor 0 0 

Celkem FMV 155 100,0 
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9. Informační a komunikační technologie 
Fakulta využila pro financování rozvoje informačních a komunikačních technologií následující zdroje: 

 prostředky kateder z hlavní činnosti (400 tis. Kč), 

 prostředky z institucionální podpory vědy (30 tis. Kč), 

 prostředky z doplňkové činnosti (480 tis. Kč), 

 prostředky z dalších zdrojů (720 tis. Kč). 

Celkem tak hodnota nakoupených zařízení činila 1,63 mil. Kč. 

 

Mezi hlavní nákupy fakulty v roce 2021 patřily následující položky: 

  32 notebooků, 

  1 stolní počítač, 

  3 LCD, 

 1 tablet, 

 4 tiskárny, 

 Vybavení velké zasedací místnosti audiovizuální technikou pro online konference (kamery, mikrofony, 

reproduktory, Teams Rooms, interaktivní displej, zobrazovač). 

 

Ve srovnání s předchozími lety došlo ke snížení průměrného stáří výpočetní techniky na FMV a související 

neinvestiční výdaje tak poklesly. Značná část výdajů na ICT v roce 2021 (570 tis. CZK) souvisela s vybavením 

zasedací místnosti audiovizuální technikou, umožňující videokonference. V místnosti byl také instalován 

nový interaktivní displej. Telekonferenční zařízení, pořizované na NB 244 v roce 2020 bylo přesunuto na 

malou zasedací místnost NB 255. 

V rámci projektu implementace Blended Learning na VŠE byl jako nástroj zvolen LMS Moodle. Na FMV bylo 

do pilotního projektu implementace Blended Learning zařazeno 9 kurzů, pro které byly vytvořeny 

transformační tabulky. Implementace LMS bude pokračovat v dalším roce, kdy bude Moodle plně 

integrován s InSISem a připraven k nasazení do výuky. 

Na fakultě dochází ke kontinuálnímu rozvoji komunikace se zaměstnanci i studenty prostřednictvím 

intranetu. Vybrané procesy (disciplinární komise, FDP) jsou automatizovány pomocí MS Flow. PR tým 

fakulty zajišťuje provoz a rozvoj webu a prezentace fakulty na sociálních sítích. Studenti využívají v rámci 

zvolených předmětů bakalářského i magisterského studia e-learningové moduly Skills for Study k rozvoji 

dovedností studentů mimo čas prezenční výuky. 

Obdobně jako v minulých letech využívaly katedry (KAJ, KMP, KNJ, KPEP, KROJ a KMEV) e-testování v InSIS. 

Formou e-testování proběhly přijímací zkoušky na české programy bakalářského i navazujícího 

magisterského studia. 

V návaznosti na školení o hlavních kybernetických hrozbách, kterým VŠE dlouhodobě čelí, proběhla série 

edukativních testů, při kterých si uživatelé vyzkoušely simulovaný phishingový útok. Vybraní uživatelé 

absolvovali navazující online kurz kybernetické bezpečnosti.  
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10. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 

10.1.  Stipendia studentů 

Prospěchová stipendia na akademický rok 2021/2022 jsou nastavena ve výši 4 000 Kč (průměr 1,00), 3 000 

Kč (průměr do 1,10) a 2 000 Kč (průměr do 1,20). Celkem na ně fakulta vyčlení 1 345 000 Kč. Stipendium 

spojené se získáním diplomu s vyznamenáním je v akademickém roce 2021/2022 opět na úrovni 5 000 Kč 

na magisterském studiu a 2 000 Kč na bakalářském studiu. 

I v roce 2021 byla hlavní část stipendijního fondu použita na podporu internacionalizace, tj. na finanční 

podporu studentských stáží a výměnných studijních pobytů. 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 2021/2022 

alokováno kolem 2,8 milionů korun. 

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 KMP). Na akademický rok 2021/2022 na tuto položku fakulta vyčlenila 200 000 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 

2021/2022 je na tuto položku alokováno 450 000 Kč. Dalších 100 000 Kč FMV vyčleňuje na podporu 

studentských spolků. 

V neposlední řadě pak fakulta mimořádným stipendiem odměňuje studenty, kteří se zaslouží o její dobré 

jméno mimořádnými studijními či sportovními výsledky. Takové stipendium je obvykle určeno jako 

jednorázová odměna nebo slouží k pokrytí části nákladů spojených s takovou účastí studentů. 

 

Tabulka 26 – Prospěchová stipendia v roce 2021 

2020/21 2021/22 

Studijní průměr Výše 
měsíčního 
stipendia 

(Kč) 

Počet 
stipendistů 

Studijní průměr Výše 
měsíčního 
stipendia 

(Kč) 

Počet 
stipendistů 

1,00  4 000 15 1,00  4 000 10 

do 1,10 včetně 3 000 10 do 1,10 včetně 3 000 19 

do 1,20 včetně  2 000 18 do 1,20 včetně  2 000 22 

Celkem  43 Celkem  51 
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Tabulka 27 – Mimořádná stipendia v roce 2021 

Typ mimořádného jednorázového 
stipendia 

2020/21 2021/22 

Výše 
stipendia  (v 

Kč) 

Počet 
stipendistů 

Výše 
stipendia (v 

Kč) 

Počet 
stipendistů 

Studentské pomocné vědecké síly 2 000 21 2 000 22 

Červené diplomy magisterské 5 000 9 5 000 7 

Červené diplomy bakalářské 2 000 8 2 000 1 

Celkem  38  30 

 

Tabulka 28 – Doktorská stipendia vyplácená podle Stipendijního řádu VŠE 

Ročník studia Výše měsíčního stipendia (v Kč) Počet prezenčních doktorandů 

1. 9 000 8 

2. 9 500 9 

3. 10 000 15 
 

10.2.  Přístup ke studentům se specifickými potřebami 

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. 

 

10.3.  Práce s mimořádně nadanými studenty 

Fakulta mezinárodních vztahů umožňuje nadaným studentům magisterského studia získat certifikáty o 

absolvování vedlejší specializace. Studenti, kteří složí státní závěrečnou zkoušku z vedlejší specializace 

Komerční komunikace s prospěchem „výborně“ a současně obhájí diplomovou práci v rámci této 

specializace s prospěchem „výborně“, obdrží certifikát Asociace komunikačních agentur o úspěšném 

absolvování a získání kvalifikace v oblasti komerčních komunikací. Studenti, kteří složí státní závěrečnou 

zkoušku z vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace s prospěchem „výborně“ a současně obhájí 

diplomovou práci v rámci této specializace s prospěchem „výborně“, obdrží certifikát Centra evropských 

studií o úspěšném absolvování a získání kvalifikace v oblasti evropské ekonomické integrace, který je 

vydáván ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. a Úřadem vlády ČR. Certifikát Asijských studií ve spolupráci 

se ŠKODA AUTO a.s. ocení vynikající studenty specializace Čínská studia, kteří své studium propojí například 

i s praxí nebo studiem v Asii. Dále se ve spolupráci s MZV ČR vydává certifikát k vedlejší specializaci 

Ekonomická diplomacie. 

Ze stipendijního fondu fakulta pravidelně oceňuje vynikající studenty, kteří se účastní zahraničních simulací 

jednání mezinárodních organizací (Modely OSN, jednání institucí EU atp.) a letních škol. Značnou část 

prostředků ze stipendijního fondu vynakládá fakulta na podporu internacionalizace studia svých studentů, 

a to jak formou studia, tak stáží v zahraničí. 



    Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 
   

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA FMV VŠE 2021 |49      

Fakulta také pravidelně podporuje nadané studenty sdružené do čtyř studentských spolků: Junior Diplomat 

Initiative (JDI), který pro studenty mezinárodních studií pořádá debaty s velvyslanci, semináře a konference; 

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK), který se podílí na sběru dotazníků pro partnery 

Světového ekonomického fóra v České republice a propojuje aktivity nadaných studentů s firemní praxí; 

Prague MUN, který pořádá Model United Nations Prague; European Horizons, což je nová pobočka velkého 

nadnárodního studentského think-tanku European Horizons, který byl založen v roce 2015 na Yale 

University a během dvou let se rozšířil na dalších prestižních univerzitách v USA, jako je Harvard, Stanford, 

či Columbia, ale také v Evropě na školách jako Science Po v Paříži, College of Europe v Brugách, University 

of Barcelona nebo Central European University. Nově fakulta podporuje také činnost spolku studentů 

cestovního ruchu CUFR. 
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11. Zprávy o činnosti kateder 

11.1. 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 29 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. Katedra je členem organizace CASAJC (Česká a Slovenská asociace 

jazykových center) a CERCLES (Konfederace evropských jazykových center). 

 

Studijní a pedagogická činnost  

V roce 2021 se centrum cambridgeských zkoušek VŠE stalo podcentrem Britské rady. Všechny zkoušky se 

nadále konají na VŠE a jsou zkoušeny našimi vyučujícími. K jediné změně došlo v registracích a platbách za 

zkoušky, které nově probíhají přes Britskou radu. Díky této změně dokonce došlo k navýšení počtu 

kandidátů, kteří zkoušky skládají, protože už se nejedná pouze o studenty VŠE. 

Katedra má 9 kvalifikovaných zkoušejících cambridgeských zkoušek, kteří musí být pro každou zkoušku 

speciálně vyškoleni a každoročně procházejí standardizací pro jazykovou úroveň jednotlivých zkoušek, aby 

byla zaručena jednotná kvalita ve všech zemích světa. 

KAJ každým rokem vysílá v rámci FDP několik pedagogů na stáže do Velké Británie (za podpory využití RP a 
Erasmus+). V době koronaviru se v roce 2021 nahradil výjezd do zahraničí týdenním školením pořádaným 
Bell School London online pro celou katedru. Tématem tohoto školení bylo Teaching Academic Skills to B2 
Business Students. Kromě toho, že kontakt se současným jazykem je nutnou podmínkou pro kvalitní výuku, 
přispívají tato školení i k modernizaci metodiky výuky cizího jazyka. Akademické a profesní dovednosti se 
nově stanou hlavní náplní povinného kurzu pro FMV 2AJ221 a 222. 

KAJ se rozhodla akreditovat nový povinný předmět pro studenty FMV pod identy 2AJ 221 a 2AJ 222 místo 

povinného kurzu 2AJ211 – 212 tak, aby lépe odpovídal současným trendům ve výuce, které přibližují 

kurikulum co nejvíce běžné praxi v budoucím povolání. Jazyková úroveň přijímaných studentů FMV neustále 

vzrůstá, je tedy třeba poskytnout těmto studentům podnětnější obsah studia, se kterým se na středních 

školách nesetkali a který je bude dále rozvíjet profesním směrem. Cílem je vybavit budoucí absolventy 

dovednostmi v oblasti „soft skills“ v angličtině, s čímž souvisí jak jazyková příprava, tak pochopení 

„anglofonního“ konceptu uvažování v angličtině, nezbytného k úspěšnému zapojení se do profesního života 

v globálním měřítku. 

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

Matthew Huntley pokračuje v doktorském studiu na FMV, v programu International Economic Relations, 
obor International Political Relations. V rámci doktorského studia úzce spolupracuje s katedrou KMSD. V 
roce 2021 byl jeho první článek publikován v high impact factor časopise SCOPUS pro mezinárodní vztahy, 
European Politics and Society. Matthew předložil další článek do seznamu časopisů SCOPUS v oblasti 
mezinárodních vztahů.  

Kateřina Young dokončila doktorské studium ve Velké Británii a v červenci získala titul PhD v oboru 

Language Assessment and Testing na Univerzitě v Leicesteru. V listopadu 2021 byl tento titul nostrifikován 

Univerzitou Karlovou v oboru filologie se zaměřením na „učitelství.“ 
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11.2. Katedra cestovního ruchu 

Katedra cestovního ruchu garantuje bakalářský studijní program Cestovní ruch a na magisterském stupni 

studia studijní program a vedlejší specializaci Cestovní ruch. Katedra rozvíjí více než šedesátiletou tradici 

VŠE ve vzdělávání odborníků pro obor cestovní ruch. Pro práci katedry je typická široká internacionalizace 

a úzká provázanost s hospodářskou praxí. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

KCR průběžně aktualizuje a modernizuje sylaby svých studijních programů a posiluje moderní aktivizační 

výukové metody. Např. studenti kurzu 2CR402 se pod vedením Ing. Bejdákové zúčastnili soutěže STR Global 

Student Market Study Competition pro Central & Eastern Europe, zaštiťované La Fondation pour la 

Formation Hôtelière a umístili se na třetím místě. Další inovací bylo v kurzu 2CR401 začlenění 4 modulového 

online kurzu „Chinese Tourism in a Nutshell“, (China-CEEC’s Tourism Coordination Centre, Office of the 

Ministry of Culture and Tourism of China). V návaznosti na výsledky projektu E+ SMART Rural Tourism byl 

modernizovaný obsah kurzu 2CR305. Kurz 2CR418 byl opět organizovaný ve spolupráci s Prague Convention 

Bureau. Studentům byl zprostředkovaný přístup do knihovny Institut of Hospitality. 

Na výuce se tradičně významně podílejí odborníci z praxe. Řada závěrečných prací na KCR byla zpracována 

v úzké spolupráci s praxí. Spolupráce probíhala s významnými oborovými institucemi (MMR, Czech Tourism, 

PCB, AHR, AČCKA, KČT, SHS ČMS, Nadace Partnerství, CENIA, SlowFood, Gastronomický institut, Life Beyond 

Tourism).  

KCR zorganizovala výuku 2 kurzů visiting profesora z Belgie (kurz 2CR321 (online)  a 2CR427). 

Vědecko-výzkumná činnost 

KCR úspěšně ukončila v realizaci projektu Erasmus+ Towards smart rural tourism development in Europe, 

v pozici partnerské univerzity mezinárodního konsorcia 7 evropských univerzit. Výstupem je online kurz 

Smart Rural Tourism. 

Pokračovala realizace 2 projektů Erasmus+: MIENAT (Methodology of Interpretation of European Nature 

Heritage through Attractions in Tourism), v pozici koordinátora mezinárodního konsorcia 7 evropských 

univerzit a ORM (Online reputation management), v pozici koordinátora 4 univerzit. 

KCR získala 2 nové projekty: Erasmus+ Specifics of Financial Management in Tourism Companies v pozici 

koordinátora 3 univerzit a podporu Visegradského fondu pro projekt UNESCO sites – balanced and 

sustainable tourism development ve spolupráci dalších 3 univerzit V4. 

Mezinárodní spolupráce 

Členové KCR se 5x účastnili mezinárodní online mobility (Rakousko, Litva, Polsko, Rumunsko, Lotyšsko).  KCR 

přijala 5 akademických pracovníků ze zahraničí na teachers´ mobility nebo na odbornou stáž (Maďarsko, 

Turecko, Polsko, Rusko). 

Dr. Jarolímková byla členkou mezinárodní Jury AIEST pro soutěž „Contest of Fresh Ideas - tourism systems 

of a sustainable future". 

Kvalifikační a personální rozvoj 

Počet členů KCR se nezměnil, po odchodu Dr. Kalábové byl přijatý nový akademický pracovník – Ing. Petr 

Janeček, Ph.D. 
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11.3. Katedra mezinárodních ekonomických vztahů 

Studijní a pedagogická činnost 

Katedra nově akreditovala a vyučovala předmět Mezinárodní obchod, investice a inovace. Jedná se o 

inovovaný obsah kurzu Mezinárodní obchod o otázku inovací, technologií a investic v mezinárodním 

ekonomickém prostředí. Důraz je kladen na aktuální reálie (inovace, technologie, lidský kapitál, instituce, 

environmentální otázky) a problémy týkající se postavení české ekonomiky.  

V roce 2021 pokračovala na KMEV práce na inovaci obsahu předmětu Mezinárodní ekonomie II. Důraz je 

kladen jednak na úlohu nadnárodních společností v odvětvovém pojetí teorie mezinárodního obchodu, 

jednak na efekty tržní koncentrace a integrace trhů v podmínkách monopolistické konkurence. Větší důraz 

je v něm kladen na propojení a konfrontaci vybraných teoretických modelů s empirickými daty. 

V roce 2021 byl druhým rokem vyučován nově akreditovaný magisterský program Evropská ekonomická 

integrace. V jeho rámci byly dále vybrané kurzy upravovány dle závěrů ze studentských podnětů, které byly 

získány po prvním roce výuky na základě diskuse s garantem programu doc. Hnátem. 

KMEV realizovala tři vedlejší specializace: Evropská ekonomická integrace, Rozvojová studia a Čínská studia. 

V kurzech EEI byli již tradičně zapojeni studenti ze studentských spolků European Horizons a EU Careers 

Ambassadors. Vzhledem k pandemické situaci však akce proběhly pouze online, a to na téma pracovních 

příležitostí a stáží v institucích EU. 

Ve vedlejší specializaci Rozvojová studia pokračuje spolupráce s platformou FoRS, pro kterou zájemci z řad 

studentů Rozvojových studií zpracovávají analýzy a podklady. V rámci kurzu Rozvojová spolupráce a 

management projektů nadále pokračovala spolupráce i s dalšími subjekty (Člověk v tísni, MZV, UNDP a 

dalšími). Pro vedlejší specializaci Čínská studia bylo v roce 2021 opět zorganizováno několik online externích 

vystoupení sinologů a expertů z praxe, a to přednášky o boji proti chudobě v ČLR na příkladu Tibetu, o 

budoucnosti průmyslové výroby v ČLR a o prioritách CzechTrade v Pekingu. 

V roce 2021 také pokračovala úspěšná série externích vystoupení „Český obchod a investice v době 

pandemie“ (dříve „Exportní večery“), pořádaná v rámci předmětu pro vedlejší specializaci Ekonomická 

diplomacie, a to ve spolupráci s Centrem asijských studií. S ohledem na pokračující pandemii COVID-19 byla 

tato vystoupení realizována online a otevřena i nezapsaným studentům a veřejnosti.  

KMEV zajišťovala výuku 16 předmětů v cizím jazyce, z toho 15 v angličtině a 1 v ruštině. 

Katedra vyučuje také v MBA programech ISBM. KMEV uskutečnila 2 mimosemestrální kurzy v anglickém 

jazyce, ve kterých působili: hostující profesor Alexander Metternich z Europäische Akademie Otzenhausen 

(Německo) a hostující profesor Othon Anastasakis z University of Oxford (v. Británie).  

 

Mezinárodní spolupráce 

J. Bič se zúčastnil workshopu na Sciences Po v Paříži k perspektivě veřejných investic v době po Covidu a 

zelené transformace ekonomik a navazujících odborných konzultací v Evropské komisi. J. Vlčková 

spolupracovala na výzkumu s maďarským Institutem pro světovou ekonomiku. Na KMEV zahájila své 

působení hostující profesorka K. Ishikawa z Japonska. Dr. Zeynalov působil na University of Naples (Itálie). 

Kvalifikační a personální rozvoj 

Zaměstnanci katedry se intenzivně zapojili do Faculty Development Program, jakož i dalších školení 

zaměřených na rozvoj osobnostních a odborných dovedností. 
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11.4. Katedra mezinárodního podnikání 

Katedra mezinárodního podnikání vznikla k 1.1.2021 sloučením dosavadní Katedry mezinárodního obchodu 

s dosavadní Katedrou obchodního podnikání a komerčních komunikací. Došlo tak k rozšíření odborného 

záběru katedry o problematiku obchodního podnikání a mezinárodního managementu a k výraznému 

posílení odborného zázemí katedry v oblasti mezinárodního marketingu a marketingové komunikace. 

Naopak problematika mezinárodního obchodu z makroekonomického pohledu byla přesunuta na nově 

vytvořenou Katedru mezinárodních ekonomických vztahů.  

KMP je oborovou katedrou, která se specializuje na problematiku mezinárodního podnikání zejména 

v oblastech mezinárodní finance, mezinárodní obchodní operace, mezinárodní marketing, mezinárodní 

management a retailing. I v roce 2021 se nově vytvořená KMP (v návaznosti na své dvě předchůdkyně) 

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. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

V roce 2021 působilo na KMO celkem 30 učitelů, z toho 2 profesoři, 5 docentů a 23 odborných asistentů s 

titulem Ph.D., mezi nimi i řada zahraničních pracovníků. Katedra se zapojila do výuky povinných i volitelných 

předmětů studijních programů mezinárodní obchod a International business na bakalářském 

i magisterském studiu, řada členů katedry vyučovala i předměty v rámci doktorského studia. V bakalářském 

stupni studia je katedra garantem distančního studijního programu Manažer obchodu. Velmi silné je 

zapojení KMP do výuky předmětů v anglickém jazyce, a to v rámci vedlejší specializace International 

Business Strategies plně vyučované v anglickém jazyce, 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.  

I v roce 2021 pokračovala intenzivní spolupráce s praxí, která byla silnou stránkou obou předchozích 

kateder. Do výuky povinných i volitelných kurzů KMP se pravidelně zapojovali manažeři mezinárodních 

firem, v řadě předmětů byly součástí výuky týmové projekty organizované ve spolupráci s firemními 

partnery. Také řada diplomových a bakalářských prací na KMP byla zpracována v úzké spolupráci s firmami. 

Tradičně pak katedra nabídla velké množství kurzů hostujících profesorů, i přes nepříznivou situaci v letním 

semestru 2021, kdy stále pokračovala online výuka. 

  

Vědecko-výzkumná činnost 

I v rámci výzkumných aktivit byla akcentována spolupráce s praxí. Nadále pokračoval výzkumný projekt 

realizovaný ve spolupráci s ČVUT, Českou zemědělskou univerzitou a společností ŠKODA AUTO a.s. 

Výsledkem tohoto dlouhodobého projektu je unikátní koncept komunitního sdílení automobilů studenty 

pražských vysokých škol pod značkou Uniqway, který byl i v roce 2021 dále rozvíjen. 

Tradiční, již dvacátý první ročník mezinárodní vědecké konference Central and Eastern Europe in the 

Changing Business Environment se uskutečnil v květnu 2021 již podruhé v online prostředí. Výhodou online 

konané konference byla vysoká účast zahraničních účastníků ze všech částí světa. Ambicí katedry tedy je i 

v dalších letech udržet hybridní formát konference, aby tato byla co nejpřístupnější výzkumníkům i ze 

vzdálených zemí. Sborník z konference byl zaslán k zařazení do prestižní databáze CPCI. 
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Pracovnice KMP (Ing. Křenková, Ph.D. a Ing. Černá, Ph.D.) byly zapojeny po celý rok do řešení vědeckého 

projektu „GVCs in Central Europe – a Perspective of Automotive Sector after COVID-19,“ který byl podpořen 

grantovým příspěvkem Visegradského fondu. 

Významného úspěchu dosáhla v prosinci 2021 kolegyně Laure de Batz, Ph.D., jejíž článek „Financial Crime 

and Punishment: A Meta-Analysis“ získal na prestižní 47. mezinárodní konferenci EIBA v Madridu ocenění 

„Best Paper Award.“ 

 

Mezinárodní spolupráce 

I přes nepříznivé podmínky způsobené pandemií COVID- 19, působili učitelé KMP v roce 2021 jako hostující 

profesoři na řadě zahraničních univerzit, a kromě toho se podařilo zajistit výuku hostujících profesorů na 

VŠE v obvyklém rozsahu (částečně online).  

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

Díky fúzi původních kateder KMO a KOPKK se významně zvětšila velikost nové katedry, která nyní může 

pokrýt širší záběr pedagogické a vědecké činnosti v oblasti mezinárodního podnikání. Zlepšila se i 

kvalifikační struktura katedry, když titul Ph.D. získali Petr Procházka a Laure de Batz. Katedra si udržela silně 

mezinárodní charakter. Celkově bylo na KMP v roce 2021 zaměstnáno 5 zahraničních pracovníků, tedy více 

než 15 % všech pracovníků katedry. Personální situace katedry je tedy velmi dobrá. Katedra disponuje 

kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni jak pedagogicky, tak vědecky působit v mezinárodním 

prostředí. 

 

11.5. Katedra mezinárodních studií a diplomacie 

Katedra mezinárodních studií a diplomacie (KMSD) vznikla sloučením dosavadního Střediska mezinárodních 

studií Jana Masaryka (SMSJM), nejstaršího akademického pracoviště zaměřeného na výuku a výzkum 

mezinárodní politiky a diplomacie v České republice, a Katedry politologie (KPOL). Navázala tak na tradici 

obou pracovišť v přípravě specialistů pro oblast veřejné správy, zejména vnějších politických a 

ekonomických vztahů ČR, mezinárodních organizací a médií. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

Studijní a pedagogická činnost KMSD byla v roce 2021 stále ještě poznamenána epidemiologickými 

opatřeními v rámci pandemie COVID-19. Pozitivně se však projevila materiální připravenost VŠE, 

adaptabilita a schopnost práce s moderními informačními technologiemi na straně vyučujících, i zkušenosti, 

které byly získány v rámci restrikcí v roce 2020. Výuka tak mohla probíhat v letním semestru v on-line 

prostředí a následně, po návratu k prezenční formě, v případě potřeby hybridně. To se ukázalo jako 

přínosné zejména, pokud se kvůli pandemickým omezením zpožďovaly příjezdy studentů ze zahraničí, nebo 

bylo třeba řešit karantény a izolace.  

Přes pandemická omezení se podařilo zajistit kurzy hostujících profesorů v obvyklém rozsahu, a to zčásti 

online a, v zimním semestru, zčásti už i prezenčně. Nově byl realizován předmět Evropská unie a Latinská 

Amerika – anglicky s hostujícím profesorem José de Arimateia da Cruzem z Georgia Southern University, 

USA, a též kurzy Mezinárodní bezpečnost v perspektivě nových technologií – anglicky s vyučující z praxe Dr. 
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Kristýnou Stejskalovou, a Aplikace kyber(ne)bezpečnosti v mezinárodních vztazích – anglicky s vyučující 

z praxe Ing. Aliciou Fawcet.    

Z hlediska obsahového pokračovalo zavádění nových bakalářských a magisterských studijních programů 

Mezinárodní studia a diplomacie (česky) a International and Diplomatic Studies (anglicky), jejichž výuka byla 

zahájena ještě v rámci SMSJM v roce 2020. KMSD převzala i magisterský obor a doktorský studijní program 

Politologie, které dosud uskutečňovala KPOL. S prof. Zdeňkem Veselým jako garantem zaštítila jejich 

uskutečňování na dostudování.  

Pokud jde o spolupráci s praxí, která je pro KMSD dlouhodobou prioritou, v rámci on-line i prezenční výuky 

proběhlo několik vystoupení odborníků z oblasti české zahraniční politiky a diplomacie. Ve spolupráci s 

Českým olympijským výborem, MZV ČR a Mezinárodním olympijským výborem katedra úspěšně zahájila již 

čtvrtý ročník programu Sportovní diplomacie. Po akreditaci v listopadu 2020 se tento program nově rozběhl 

jako mezinárodní uznávaný program MPA. Poprvé byl, vedle zástupců českého a slovenského sportu 

nominovaných Českým, resp. Slovenským olympijským výborem, otevřen také veřejnosti.   

Vědecko-výzkumná činnost 

Akademičtí pracovníci KMSD byli zapojení do výzkumných týmů, které se ucházely o grantové projekty 

v rámci minitendrů ve veřejných soutěžích TA ČR Beta 2. Získán byl jeden projekt s počátkem řešení v roce 

2022.  Probíhala rovněž realizace čtyř grantových projektů GA ČR a jeden projekt byl nově přijat k podpoře.  

V rámci doktorského studia byly řešeny 2 projekty financovaných Interní grantovou agenturou VŠE (IGA) a 

podporu získal i jeden projekt IGA/A. Doktorandka Qin získala na základě svých mimořádných výsledků ve 

výzkumu a publikační činnosti stipendium VŠE pro excelentní studenty. Doktorandovi Ing. Strnadovi byla ze 

stejných důvodů přiznána podpora FMV. Čerstvý absolvent doktorského studia Dr. Pamir Halimzai získal 

Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské 

techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky 

V návaznosti na grantové projekty a institucionální podporu FMV bylo publikováno sedm článků 

v časopisech s nenulovým impakt faktorem, z toho jeden v kategorii Q1-D1, jeden v kategorii Q1 a dva 

v kategorii Q2. Dále byly publikovány tři monografie, sedm článků v časopisech evidovaných v databázi 

Scopus a řada dalších odborných výstupů. Pod vedením Dr. Machoně se do publikační činnosti úspěšně 

zapojili i čerstvé absolventky bakalářského a magisterského stupně studia. V rámci mezinárodní výzkumné 

skupiny se Dr. Machoň a studentka Lucia Czajková zúčastnili workshopu ke kosmické diplomacii, z něhož 

vzejde zvláštní číslo Hague Journal of Diplomacy k uvedené problematice.  

KMSD fungovala jako koordinační pracoviště ECPR za FMV (koordinátor Dr. Rolenc), díky čemuž mohli 

zaměstnanci i doktorandi FMV využít zejména letní a zimní metodologické školy k dalšímu rozvoji 

výzkumných kompetencí.   

Organizačně a personálně byl podporován sekretariát Central and East European International Studies 

Association (CEEISA) umístěný na KMSD. Funkci sekretáře zastával interní doktorand KMSD Ing. Huntley; 

doc. Zemanová byla členkou výkonného výboru této organizace.  Oba se aktivně podíleli na přípravě 

mezinárodní konference CEEISA naplánované na rok 2022.  

Doc. Druláková úspěšně pokračovala v práci v panelu GAČR P408 Právní a politické vědy a nově byla zvolena 

jeho předsedkyní. Doc. Zemanová působila v přípravné skupině pro vytvoření nové sekce pro globální 

mezinárodní studia v rámci Asociace mezinárodních studií (ISA).   
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Kvalifikační a personální rozvoj 

Nový kolektiv KMSD vytvořili dosavadní akademičtí pracovníci SMSJM a KPOL. Dva z nich, doc. Garlick, doc. 

Vymětal, v roce 2021 úspěšně ukončili habilitační řízení.  

Na katedru byl nově přijat Dr. Jakub Eberle, který se specializuje na bezpečnostní problematiku, hybridní 

války a mezinárodní vztahy ve středoevropském prostoru.  

Doktorské studium úspěšně ukončil jeden doktorand oboru International Political Relations (Dr. Halimzai) 

a jedna doktorandka oboru Politologie (Dr Anfisa. Kloknava).  

 

11.6.  Katedra německého jazyka 

Těžiště činnosti Katedry německého jazyka spočívá ve zprostředkování výuky jak odborného, tak i obecněji 

zaměřeného jazyka studentům všech pěti pražských fakult VŠE. Šíří tohoto záběru je dána nutnost 

diferenciace obsahů a jejich náročnosti v rámci předkládané nabídky jazykových kurzů, tak aby odpovídala 

potřebám a požadavkům konkrétních skupin zájemců. Katedra tak na jedné straně reflektuje na potřeby 

posluchačů Fakulty mezinárodních vztahů nabídkou pokročilých kurzů zaměřených převážně na oblast 

odborného ekonomického jazyka v jeho celé škále s přesahem do sfér jazyka mezinárodní diplomacie či 

cestovního ruchu, na druhé straně ale věnuje pozornost i posluchačům ostatních fakult nabídkou kurzů 

obecněji zaměřeného jazyka nižších jazykových úrovní. 

V rámci svého „bonusového“ programu katedra nabízí i specializované kurzy zaměřené na trénink 

konkrétních jazykových kompetencí potřebných pro získání GI certifikátu (C1). Součástí portfolia katedry je 

též výuka švédštiny, jazykové kurzy poskytované v rámci U3V či jazyková příprava středoškoláků na přijímací 

zkoušky a též i kurzy pro zaměstnance. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

Trendem tohoto období se stalo zpracování digitálních materiálů pro online výuku a řízené samostudium či 

vytváření souborů interaktivních cvičení ve formátu kahoot, LearningsApps a Google Forms. Katedra též 

vykázala aktivity v oblasti metodicko-didaktické. Došlo k vytvoření setů elektronických testů k převážně 

většině nabízených jazykových kurzů, probíhaly intenzivní práce na inovaci skupiny kurzů pokročilého 

obchodního jazyka (kolegyně Kalousková, Michňová) a byla rozšířena - mezi studenty oblíbená - řada kurzů 

věnovaná sociálním, filozofickým a ekonomickým tématům (kolegyně Jeřábková - 2NJ109, 2NJ110 a nově 

2NJ215). Vypíchnout lze též publikování originální učebnice gramatiky (kolegyně Michňová) vycházející 

lexikálně z tematických okruhů, které tvoří páteř kurzů pokročilého jazyka nabízených studentům domovské 

F2. 

  

Vědecko-výzkumná činnost 

V rámci vědecko-výzkumných aktivit si zcela jistě zaslouží zmínku tři v minulém roce proběhlé výzkumy: 1) 

výzkum zaměřený na specifika distanční výuky (kolegyně Jeřábková), 2) výzkum zabývající se problematikou 

výuky neanglických jazyků na FMV (kooperace s KROJ, za KNJ kolegyně Jeřábková a Kalousková) a 3) úspěšně 

zakončený mezifakultní projekt Erasmus+: e3cases – using business case studies in higher education (za KNJ 

kolega Cramer). Logickým vyústěním těchto projektů je shrnutí výzkumných závěrů v odborných článcích, 

z nichž některé byly v uplynulém období již publikovány. 
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Mezinárodní spolupráce 

Díky kolegovi Cramerovi měla katedra zastoupení v mezinárodním výzkumném týmu, který v uplynulém 

roce úspěšně zakončil práci v rámci Erasmus-projektu: „e3 Cases: using business case studies in higher 

education“. Projekt probíhající ve spolupráci s univerzitami v Kolíně nad Rýnem a Krakově zaštiťovala a 

odborně vedla F3 VŠE. Z dlouhodobějších aktivit lze zmínit i spolupráci s katedrami německého jazyka a 

translatologie Fakulty aplikovaných jazyků EU Bratislava, s jazykovými pracovišti univerzit v polské Lodž a 

Vratislavy či s pražskou pobočkou Goethe Institutu. 

11.7. Katedra podnikového a evropského práva 

V roce 2021 se aktivity katedry soustředily stejně jako v předchozích letech na zkvalitnění 

a internacionalizaci výuky, vědeckovýzkumnou a publikační činnost a spolupráci s praxí.  

  

Studijní a pedagogická činnost  

V roce 2021 zahájila katedra výuku nového předmětu povinného pro studenty bakalářských studijních 

programů Mezinárodní obchod a Cestovní ruch 2PR205 Podnikání a právo. Na základě první zpětné vazby 

od absolventů předmětu dochází k jeho dalšímu zkvalitnění a inovacím. V roce 2021 byla vydaná 

aktualizovaná podoba učebnice Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva, která slouží 

jako povinná literatura pro celoškolsky povinný kurz 2PR101.  

V rámci posílení internacionalizace výuky katedra v roce 2021 dlouhodobě připravovala podklady pro 

akreditaci nové vedlejší specializace, která bude vyučována od ZS 2022/2023 v plném rozsahu v anglickém 

jazyce (2CG: Compliance, Risk, and Governance).  

V oblasti pedagogické činnosti se dostalo katedře ocenění jejího vyučujícího Práva v cestovním ruchu (Ing. 

Lukáš Vacuška) jako nejlepšího vyučujícího na FMV VŠE.    

  

Vědecko-výzkumná činnost  

V roce 2021 se doktorandi Dr. Zezulka a Mgr. Ing. Vítková podíleli na řešení grantu TAČR TL02000467: Vývoj 

preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti 

zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení 

postupů pro preventivní restrukturalizace. 

Pozitivní ohlas měl i XIII. ročník Mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání vybraných členských 

států EU“, kterou uspořádala katedra v listopadu 2021 ve spolupráci s Katedrou obchodního práva EU v 

Bratislavě a OPF SU v Karviné. Konference proběhla poprvé zcela v anglickém jazyce. Sborník z konference 

byl vydán v prosinci 2022 a byl předložen k indexaci do databáze Web of Science, kde lze očekávat přijetí 

rozhodnutí o jeho zařazení v řádu 12-18 měsíců. 

V oblasti publikační činnosti se podařilo vydat jeden článek s IF v kvartilu D2 (významné spoluautorství doc. 

Grmelové).  
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Mezinárodní spolupráce  

I přes značná omezení přeshraničního pohybu osob způsobená pandemií COVID-19, pokračovala v roce 

2021 spolupráce katedry s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě (učitelská výměna v rámci programu 

Erasmus+/CEEPUS) a s Univerzitou v Turku (podaná společná publikace). Dr. Houska se zúčastnil učitelské 

výměny na Warsaw School of Economics a naše katedra přivítala ve výuce hostujícího profesora z Wroclaw 

School of Economics v režimu učitelské výměny Erasmus+. Katedra rovněž navázala neformální spolupráci 

s děkanem právnické fakulty Univerzity v Belfastu.  

Dr. Houska byl opakovaně zvolen členem představenstva Konfederace evropského recyklačního průmyslu 

(EuRIC).  

Kvalifikační a personální rozvoj  

V roce 2021 úspěšně ukončili doktorské studium Mgr. Ludvík Kostelanský a Ing. Petr Pospíšil, MBA. 

Pedagogové katedry se aktivně účastnili školení v rámci Faculty Development Program ve větším rozsahu 

než v předchozích letech. 

 

11.8.  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 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 

Rok 2021 navazoval na rok předešlý, poznamenaný pandemií a opatřeními s ní spojenými. Letní semestr 

tedy proběhl opět plně distanční formou, zimní již prezenčně. I při prezenční výuce byla zachována 

osvědčená práce v Teams s veškerými možnostmi, které tento nástroj nabízí: detailní program každého 

týdne kurzu, doplňkové didaktické materiály v elektronické podobě (články, videa, autentické zdroje apod.), 

individuální i skupinová domácí příprava studentů na hodinu, zadávání a hodnocení dílčích písemných i 

ústních výstupů (audia, videa, texty apod.), přičemž testování (minitesty, průběžné a závěrečné testy) 

probíhaly v InSISu. KROJ je tak metodicky připravena na plynulý přechod k platformě Moodle, za dodržení 

principů blended learning, které VŠE nově plánuje zavést. Pedagogové KROJ byli i v roce 2021 zapojeni do 

minitýmů, které soustředěně pracovaly na přípravě elektronických bází pro elektronické testování a e-

learning. KROJ si na kvalitních e-bázích zakládá, vzhledem k vysokému počtu předmětů (FR, ŠP, IT) jde pro 

malý kolektiv o práci velmi náročnou a zdlouhavou, nicméně jednoznačně prospěšnou.  

Ve studentské evaluační anketě byly oba semestry 2021 hodnoceny velmi pozitivně, studenti oceňovali 

profesionalitu, kvalitu i technickou zručnost pedagogů. V interním srovnání FMV za LS i ZS roku 2021 patřily 

předměty KROJ mezi nejlépe hodnocené povinné jazykové kurzy (francouzština, španělština). Na nejvyšších 

příčkách se umístily (i opakovaně) kolegyně Dvořáková, Hazaiová, Mlýnková, Nacherová. I při online výuce 

v LS 21 se podařilo zorganizovat zkoušky profesní francouzštiny (diplomy Pařížské obchodní komory), 

italštiny (certifikát VŠE/Dante/CAMIC) i španělštiny (diplomy Madridské obchodní komory). Hladce 

proběhly rovněž státní a souborné zkoušky z vedlejší specializace VS 2KJ/2KJ2, jejichž organizaci KROJ 

zajišťuje.  
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Vědecko-výzkumná činnost 

Akademičtí pracovníci katedry se zapojují do publikační i výzkumné činnosti, nicméně v roce 2021 byla 

energie věnována převážně činnosti pedagogické, publikovány byly 2 odborné články (Ferrarová) a 

přednesen jeden příspěvek na mezinárodní konferenci (Dvořáková). KROJ dlouhodobě organizuje 

mezinárodní studentskou konferenci s tématem současné Latinské Ameriky (Vilímková): „América Latina 

Hoy“, v roce 2021 setkání proběhlo online. 

Mezinárodní spolupráce 

Stejně jako každý rok, i v roce 2021 KROJ pořádala celou řadu dílčích přednášek expertů zemí románské 

oblasti, a to i nad rámec čistě ekonomických a obchodních témat. Běžnou a velmi častou součástí 

mezinárodní spolupráce jsou zvané přednášky expertů přímo v kurzech KROJ, s cílem intenzivní interakce 

se studenty v cílovém jazyce. Konkrétně jde o odborníky ze zastupitelských úřadů i ze soukromé sféry 

(Francie, Itálie, Španělsko a země Latinské Ameriky). 

 

11.9. Katedra slovanských jazyků 

Katedra zajišťuje především výuku ruštiny jako cizího jazyka a také výuku češtiny jako cizího jazyka. Zejména 

pro posluchače FMV jsou určeny kurzy pokročilého hospodářského jazyka, pro posluchače všech fakult 

kurzy základní a pokročilé úrovně obecného jazyka, kromě toho podle zájmu otevíráme kurzy ruských reálií, 

konverzace, gramatiky aj. Zejména pro výměnné studenty a studenty anglických programů VŠE jsou 

nabízeny kurzy češtiny na bázi angličtiny či ruštiny, popř. kurzy ruštiny na bázi angličtiny.   

KRUJ se podílí na výuce ruštiny jako jednoho z jazyků vedlejší specializace komerční jazyky. Již šestý semestr 

probíhají kurzy ruštiny pro U3V, dále podle zájmu i přípravné kurzy k certifikačním zkouškám z obchodního 

jazyka a kurzy ruštiny pro zaměstnance. KRUJ taktéž organizuje kurzy jazykové a odborné přípravy ke studiu 

na VŠE. 

 

Studijní a pedagogická činnost  

V hodnoceném období byly otevřeny v každém semestru kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé (2RU101-

106) a kurzy odborného ruského jazyka (2RU201-2RU206), v ZS pak ještě předměty v rámci VS komerční 

jazyky. Ve výuce odborné ruštiny a češtiny jsou používána převážně skripta a učebnice vlastní provenience. 

KRUJ se zaměřuje i na výuku češtiny na základě angličtiny, která se realizuje podle požadavků zahraničního 

oddělení rektorátu (výuka pro výměnné studenty). Učební pomůcky jsou průběžně aktualizovány a vznikají 

nové v souladu s požadavky na moderní výuku jazyků.  

 

Mezinárodní spolupráce 

Katedra spolupracuje se zahraničními vzdělávacími agenturami a institucemi v oblasti recruitingu studentů 

a studentské migrace. 
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11.10. 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. 

  

Studijní a pedagogická činnost  

CAS v r. 2021 spoluorganizovalo přednášky odborníků z praxe v předmětech FMV, včetně série vystoupení 

„Český obchod a investice v době pandemie“ v letním semestru 2020-2021. S ohledem na pokračující 

pandemii COVID-19 probíhala tato vystoupení většinově online. CAS organizovalo i další vzdělávací akce pro 

studenty VŠE i širší veřejnost (např. diskuse o čínské průmyslové výrobě nebo boji proti chudobě v ČLR se 

známými českými a slovenskými sinology, přednášky o institucích a ekonomické rozvoji Izraele, 

Afghánistánu aj.). Členové CAS vystupovali i na akcích mimo VŠE, např. doc. Garlick vystupoval v diskusích 

o čínském vlivu ve střední a východní Evropě v turecké televizi TRT. 

Do aktivit CAS se v roce 2021 zapojila i hostující profesorka KMEV, paní Kyoko Ichikawa, Ph.D. (KMEV). 

CAS se dlouhodobě podílí také na zajišťování studentských stáží. 

 

Vědecko-výzkumná činnost  

Řešitelský tým doc. Jeremy Garlicka, složený z odborníků SMS JM (a zároveň CAS) i z institucí mimo VŠE, 

dokončil v roce 2021 projekt Grantové agentury ČR „Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době 

iniciativy nové hedvábné stezky“ (registrační číslo 19-01809S, na období 2019-2021). Doc. Garlick s týmem 

odborníků z FMV uspěl i s další žádostí o projekt GA ČR („Čínský regionalizační normativní vliv v Asii a 

Evropě“, registrační číslo 22-12355S, na období 2022-2024), který bude řešit od 1. ledna 2022. Prestižní 

nakladatelství Routledge vydalo v roce 2021 další knihu doc. Garlicka, nazvanou „Reconfiguring the China-

Pakistan Economic Corridor, Geo-Economic Pipe Dreams Versus Geopolitical Realities“. 

V roce 2021 uspořádalo CAS další mezinárodní konferenci „Korea and Central Europe Future Cooperation“, 

a to ve spolupráci s Velvyslanectvím Korejské republiky v Praze a Ústavem mezinárodních vztahů. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Členové CAS rozvíjejí spolupráci FMV, např. se Shandong University of Finance and Economics (Jinan, Čína); 

s ambasádami asijských zemí v ČR, s členy mezinárodního think tanku Central European Institute of Asian 

Studies (CEIAS). 

 

11.11. 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. 
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Studijní a pedagogická činnost  

Centrum evropských studií organizovalo ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise a Úřadem vlády ČR 

konferenci. Akce se konala 6. 12. 2021 v Akademickém klubu VŠE. Na konferenci vystoupila komisařka pro 

hodnoty a transparentnost Věra Jourová, místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, 

předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer a další významní hosté.  

Součástí byla i studentská diskuse s názvem Recepty mladých pro Evropu, ve které vystoupili studenti 

Západočeské univerzity, Mendelovy univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a také 

FMV VŠE. Diskusi moderoval Josef Bič. 

 

Vědecko-výzkumná činnost 

V rámci publikační činnosti CES koordinoval vydávání vědeckého časopisu Současná Evropa, který se v roce 

2020 transformoval na periodikum World Economy and Policy.  

Jarolím Antal ve spolupráci s J. Bičem odborně připravili podklady (podkladový materiál a doporučení) pro 

kulatý stůl Národního Konventu o EU s názvem Vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy, který 

se uskutečnil 23.4. 2021.  

J. Antal byl zapojen do projektu Antal József Knowledge Centre, Martens Centre a University of Cambridge 

s názvem Changes and Challenges for the EU in the Post-Brexit Scenario, ve kterém publikoval policy paper. 

 

Mezinárodní spolupráce 

CES rozvíjí spolupráci s European Studies Centre, St. Antony’s College, University of Oxford 

(mimosemestrální kurz) nebo Antal József Knowledge Centre Budapešť (výzkumný projekt). V dalších 

oblastech jsou to např. Evropská komise nebo Evropský parlament. 

 

11.12. Institut pro udržitelné podnikání 

Institut pro udržitelné podnikání (IUP) byl založen na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze 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. 

 

Pedagogická činnost  

Členové IUP v pedagogické činnosti zajišťují přednášky několika předmětů především jako členové Katedry 

cestovního ruchu, a to na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia v českém a anglickém 

jazyce. Byl přednášen kurz k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí na anglicky vyučovaném programu 

International Business. Členové IUP školí doktorské studenty zejména v rámci programu Politologie a 

Mezinárodní ekonomické vztahy. Typickými tématy prací je politika životního prostředí a přírodních zdrojů. 

Pokračovalo prohlubování zapojení studentů oborů (bakalářského i magisterského) Cestovní ruch do 

výzkumu. V roce 2021 se významně podíleli na VV zakázce pro CENIA, česká informační agentura (viz též VV 

činnost). Práce studentek Kateřiny Kafkové a Kristýny Kantkové, zpracovaná v rámci tohoto projektu, byla 

oceněna v soutěži o nejlepší seminární práci. 
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Vědecko-výzkumná činnost  

V roce 2021 IUP řešil následující projekty: 

 Rok 2021 byl prvním rokem řešení projektu IGS 28/2021 „Politika udržitelného pstruhového 

rybolovu v České republice“ 

 Studie ke zjištění stavu využití vybraných lokalit označovaných jako „kontaminovaná místa“ (jaro 

2021) 

V aplikovaném výzkumu je rozvíjena spolupráce s CENIA Praha, Povodí Labe, s.p., ECO trend, s.r.o., na 

projektech vypisovaných zejména Technologickou agenturou ČR.  

V listopadu 2021 byla, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a dalšími institucemi, zorganizována v pořadí již 

23. mezinárodní konference (založená v roce 1999 ve spolupráci se Střediskem mezinárodních studií Jana 

Masaryka FMV VŠE) „Environmental Economics, Policy and International Relations“. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Jsou udržovány pravidelné kontakty s několika desítkami zahraničních subjektů, ať již institucionálních či s 

jednotlivci. Diskutována je především příprava společných vědecko-výzkumných i pedagogických 

mezinárodních projektů. IUP se zahraničními partnery usiluje v rámci programu ERASMUS zejména o 

projekty s využitím svého know-how tvorby a výuky výukových případových studií v oblasti udržitelného 

rozvoje, ekonomie a politiky životního prostředí a udržitelného cestovního ruchu. Pokračovala příprava 

projektu „Water quality management in river basins – non point sources of polution“ připravovaný 

s University of California, Riverside. Plánovaná cesta Prof. Šauera na přednáškový pobyt ERASMUS v květnu 

2021 na University of Lisbon se z důvodu pandemie neuskutečnila. 
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12. Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
Systém zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností na FMV vychází z principů a pravidel 

mezinárodní akreditace EFMD (European Foundation for Management Development) a ze systému 

zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na celé VŠE. Mezinárodní akreditaci od EFMD získala FMV pro své 

dva studijní programy poprvé v roce 2012 a následně ji opakovaně obhájila. EFMD přitom klade přísné 

akreditační standardy právě na institucionální procesy zajišťování kvality a hodnocení pedagogické i 

výzkumné činnosti. Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na celé VŠE pak vychází ze zákona, 

Statutu VŠE a z dalších vnitřních předpisů VŠE, zejména z Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností VŠE a je podrobně popsán ve Výroční zprávě Vysoké školy ekonomické za rok 2019 (dále jen 

„Pravidla“). 

Oba systémy se vzájemně prolínají a doplňují. Nad rámec celoškolního systému tak na FMV existují pro 

stěžejní studijní programy tzv. Rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí, které dle Statutu FMV 

posuzují úspěšnost studijních programů v dané oblasti vzdělávání, získávají zpětnou vazbu od praxe, 

absolventů a studentů, identifikují potenciální problémy a příležitosti a doporučují relevantní opatření. 

Činnost rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan. Členy rady jmenuje a odvolává děkan z řad 

významných odborníků z praxe a zástupců významných zahraničních institucí. Rady se schází minimálně 

jednou ročně. 

Rovněž v hodnocení akademických pracovníků jde FMV nad rámec požadavků stanovených Pravidly. Na 

FMV mají všichni akademičtí pracovníci svůj vlastní víceletý individuální kariérní plán, který byl nastaven ve 

spolupráci s přímým nadřízeným, tj. vedoucím příslušného pracoviště. Na roční bázi se pak v rámci 

personálních pohovorů vyhodnocuje plnění těchto plánů a současně se provádí aktualizace cílů v oblasti 

personálního rozvoje na další období. Řízení je vícestupňové. Na úrovni kateder odpovídá za personální 

rozvoj členů kateder vedoucí příslušné katedry, který následně předkládá ucelenou zprávu za celé 

pracoviště děkanovi fakulty. Součástí této zprávy je pak i vyhodnocení individuálního personálního rozvoje 

příslušeného vedoucího katedry. Děkan vede individuální pohovory rovněž s jednotlivými proděkany a 

tajemnicí fakulty.  

V roce 2019 byl tento dlouhodobý systém doplněn o komplexní hodnocení akademických pracovníků i 

vedoucích pracovníků v souladu s požadavky Pravidel. Jako podpůrný nástroj ke komplexnímu hodnocení 

akademických pracovníků byl dále použit rovněž model kvantitativního hodnocení činnosti akademických 

pracovníků, který je za rok 2021 podrobně analyzován a vyhodnocován a kalibrován na základě předchozích 

zkušeností. V závislosti na hodnocení personálního rozvoje, a to zejména s ohledem na individuální výsledky 

v oblasti vědecké práce, pedagogiky a externí viditelnosti, jsou pak udělovány odměny na jednotlivých 

katedrách i na úrovni fakulty jako celku. Systém plně zohledňuje profesní přestávky z důvodu rodičovství či 

dlouhodobé nemoci tím, že pro tato období se plnění dlouhodobých úkolů v rámci individuální kariérních 

plánů přerušuje. 

I v roce 2021 fungoval Program rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků FMV (FDP), 

který byl pilotně testován v roce 2019 a první řádný běh proběhl v roce 2020. Od roku 2021 jsou do 

programu zapojeni i neakademičtí pracovníci fakulty. Program nabízí financování rozvoje kariérních plánů 

akademických i neakademických pracovníků prostřednictvím školících programů, odborných seminářů či 

vzdělávacích workshopů v souladu s jejich akademickým profilem a prospěšné pro plánovaný kariérní rozvoj 

v rámci příslušné katedry a dané pracovní činnosti. Ohledně výsledků programu je každoročně publikována 

samostatná zpráva. 
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V oblasti studijní agendy jsou nad rámec Pravidel systematicky vyhodnocovány na bázi vlastního 

kvantitativního modelu studentské evaluace. Zjištěné skutečnosti jsou důkladně analyzovány, podrobně 

diskutovány s vedoucími kateder i jednotlivými garanty a následně reflektovány v případných změnách ve 

výuce. 

  



    Závěr 
   

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA FMV VŠE 2021 |65      

Závěr 
Rok 2021 byl především rokem návratu k dříve běžnému způsobu života. Je ale zřejmé, že celá společnost a 

s ní i vysokoškolské vzdělání se hluboce proměňují. Pandemie COVID-19 výrazně akcelerovala některé 

trendy ve vzdělávání a současně nastartovala implementaci nových strategií a nástrojů řízení. Pro Fakultu 

mezinárodních vztahů jsou osobní kontakty a autentické zkušenosti z mezinárodních mobilit klíčovou 

hodnotou. S ní však souvisí i potřeba otevřenosti novým myšlenkám a trendům. Fakulta musí využít svých 

zahraničních kontaktů a vazeb k vytvoření inovativního akademického prostředí, které bude schopno 

reagovat na vnější faktory. 

Jde zejména o proměnu pracovního trhu a celkově globálního prostředí, což bude zvyšovat tlak na 

kompetence absolventů v digitální, komunikační a sociální oblasti. Významným aspektem jsou pak i změny 

v demografickém vývoji a z nich vyplývající rozdíly v poptávce po bakalářském, magisterském a doktorském 

studiu. Zásadní strategickou iniciativou na další období proto bude implementace systému řízení 

vzdělávacího procesu s využitím moderních aplikací, které umožní posílení tzv. smíšeného vzdělávání 

s větším důrazem na individuální potřeby studentů. Fakulta mezinárodních vztahů se do tohoto procesu 

zapojí ve velkém rozsahu s tím, že bude cílit na rozvoj klíčových kompetencí pro budoucnost, kterými jsou 

kritické myšlení, schopnost práce s daty a prameny, využití nových technologií a komunikační dovednosti.  

Klíčovou konkurenční výhodou, diferenciačním prvkem i nástrojem dosažení hlavních priorit dalšího rozvoje 

FMV bude nadále strategie široké internacionalizace, která otevírá fakultu moderním trendům a inovacím 

ve výuce ze zahraničí. Přináší nové poznatky a výrazně posiluje kapacity v oblasti vědeckých metod i 

samotného výzkumu. Přispívá ke zvyšování a mezinárodní srovnatelnosti kompetencí akademických 

pracovníků i studentů fakulty a v neposlední řadě přináší potřebné finanční zdroje.  

FMV se bude orientovat na disciplíny, které jsou ze své podstaty mezinárodní. Obsahové vymezení však 

nestačí. Internacionalizaci a otevřenost k inovativním a v zahraniční osvědčeným způsobům řízení jako 

základní požadavek je potřeba promítnout i do způsobu realizace všech klíčových aktivit fakulty a jejich 

výstupů. Tím se FMV odliší od konkurence, osloví potenciální zájemce o studium a zvýší možnosti uplatnění 

absolventů na trhu práce. Otevřenost fakulty světu je zdrojem inspirace a přenosu nových myšlenek a 

trendů. Fakulta mezinárodních vztahů by tak v dalším vývoji měla kromě silné internacionalizace akcentovat 

také potřebu inovací, imperativ trvale udržitelného rozvoje a roli nových technologií. Základním 

předpokladem a stavebním kamenem přitom zůstává především rozvoj lidského potenciálu fakulty. Ten by 

měl být podpořen zejména programem osobnostního rozvoje, mezinárodně otevřenými výběrovými 

řízeními na pozice akademických i výzkumných pracovníků, efektivním systémem řízení kvality pedagogické 

i výzkumné činnosti a nástroji na podporu internacionalizace akademického prostředí FMV.  

Čekají nás nepochybně nové a zásadní výzvy. Jako Fakulta mezinárodních vztahů budeme mezi prvními, 

kteří budou muset najít rychlá a přitom efektivní řešení. Věřím však, že pokud se v pochybnostech opřeme 

o naše společné fundamentální hodnoty, uspějeme. 

 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

děkan   
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Výroční zpráva o hospodaření Fakulty mezinárodních vztahů 
VŠE v Praze za rok 2021 

 

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 a fondů a z příjmů z nekomerční a 

komerční doplňkové činnosti fakulty. 

V roce 2021 FMV pokračovala pátým rokem se zahrnutím příjmů z cizojazyčných programů do rozpočtu 

jednotlivých pracovišť FMV. V roce 2021 byly též stejně jako v předchozích letech sloučeny části sdílených 

nákladů (Děkanát a Náklady s celofakultním významem) z důvodu větší operativnosti.  

Tabulka 1 níže udává celkové náklady vynaložené na výše uvedené druhy činností v porovnání s rokem 2020 

a z toho i mzdových prostředků. V roce 2021 FMV vynaložila celkem 203 369 tis. Kč na zabezpečení všech 

svých aktivit. Z toho převážná část (67 %) byla financována stejně jako v roce 2020 z dotací na vzdělávání 

(ukazatel A+K) a vědu a výzkum. Ve srovnání s rokem 2020 bylo financování nákladů fakulty z dotací MŠMT 

na vzdělávání a vědu a výzkum v roce 2021 nižší o 3 p. b. než v roce 2020, kdy toto krytí dotacemi MŠMT 

představovalo 70 %. Jinak podíl čerpání vyjmenovaných druhů dotací na celkových nákladech zůstal 

meziročně na přibližně stejné úrovni jako v roce 2020. 

Meziroční porovnání celkově vynaložených nákladů i mzdových prostředků vykazuje meziroční růst 

v celkových nákladech o 2,4 % a meziroční pokles mzdových prostředků o 2,8 %, což v absolutních částkách 

představuje 4 698 tis. Kč růst v celkových nákladech a 2 088 tis. Kč pokles ve mzdových prostředcích. 

Rozdíl mezi disponibilními prostředky a použitými prostředky roku 2021 tvoří převod finančních prostředků 

do roku 2022. Do roku 2022 bylo převedeno formou časového rozlišení 32 115 tis. Kč (doplňková činnost 

komerční a nekomerční, cizojazyčné studijní programy, prostředky za přijímací řízení, prostředky za 

doktorandy samoplátce, prostředky na mimořádné studium). Prostřednictvím fondu účelových prostředků 

bylo převedeno 3 786 tis. Kč (v roce 2021 nepoužité dary, zůstatky grantů od GA ČR a TA CŘ, zůstatky 

projektů Visegrádského fondu, zůstatky projektů Erasmus+, zůstatky paušálních nákladů projektu „Rozvoj 

VŠE“ z ESF a projektu excelentní IGA/A). Ze stipendijního fondu se do roku 2022 převádí 7 669 tis. Kč, z 

fondu reprodukce investičního majetku se do roku 2022 převádí 95 tis. Kč. Zůstatek fondu provozních 

prostředků k 1. 1. 2021 činil 6 873 tis. Kč. První splátka půjčky SÚZ činila 863 tis. Kč (zůstatek půjčky SÚZ je 

7 769,7 tis Kč), příděl do fondu za rok 2021 činil 1 566 tis. Kč. Zůstatek fondu provozních prostředků tedy 

k 31. 12. 2021 činil 9 302 tis. Kč. 

Meziroční porovnání čerpání nákladů nejvýznamnějších položek financování, tj. nákladů na vzdělávání a 

vědu a výzkum z dotací MŠMT uvádí podrobněji, podle nákladových druhů, tabulka 2.  Rozpočet vzdělávací 

činnosti (včetně úprav - tedy úspor z roku 2020), byl čerpán na 98,7 %. Ve srovnání s čerpáním roku 2020 

došlo ke snížení celkových nákladů ze 123 782 tis. Kč na 122 047 tis. Kč v roce 2021, což představuje částku 

o 1 736 tis. Kč nižší než v roce předchozím s poklesem o 1,4 %. V oblasti mzdových prostředků příspěvku na 

vzdělávání došlo ve srovnání s rokem 2020 k poklesu z 92 802 tis. Kč v roce 2020 na 90 714 tis. Kč v roce 

2021, což představuje pokles o 2,2 %. 

  



  

  Výroční zpráva o hospodaření Fakulty 
mezinárodních vztahů VŠE v Praze za rok 2021 

   

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA FMV VŠE 2021 |67      

Objem finančních prostředků pro oblast vědy a výzkumu z MŠMT se snížil ve srovnání s rokem 2020 z 

celkových nákladů 15 462 tis. Kč v roce 2020 na 14 348 tis. Kč v roce 2021, což představuje pokles o 7,2 % 

ve srovnání s rokem předchozím. V oblasti mzdových prostředků pro oblast vědy a výzkumu došlo ve 

srovnání s rokem 2020 k nepatrnému nárůstu z 6 702 tis. Kč v roce 2020 na 6 750 tis. Kč v roce 2021, což 

představuje nárůst o 0,3 %. 

 



  

 

 

Tab. 1: Přehled čerpání nákladů dle finančních zdrojů v roce 2021 (srovnání s rokem 2020) za FMV v tis. Kč 

Vysvětlivky:  MP – mzdové prostředky 

Převod Meziroční Meziroční 

do roku 2022 porovnání porovnání

2021 2020 2021 2020 sl.1 - sl.2 nákladů v % MP v %

sl.2/sl.3 sl.4/sl.5

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Vzdělávání (AB100) 123 613 122 047 123 783 90 714 92 802 1 566 98,6 97,8

2. Interní granty (IG) (specifický výzkum) 2 777 2 777 3 798 277 473 0 73,1 58,6

3. Institucionální podpora (IP) 11 574 11 574 11 664 6 473 6 229 0 99,2 103,9

4. Granty VaV (GA, GT, GZ) 6 598 5 879 8 620 2 929 4 668 719 68,2 62,7

5. Rozvojové projekty (RP) a FRVŠ 200 200 1 105 0 209 0 18,1 0,0

6. Dary a příspěvky (DR,ÚP) 8 757 5 935 2 150 1 084 867 2 822 276,0 125,0

7. Projekty EF a ES (Evropské fondy) 3 308 3 065 2 806 1 853 2 033 243 109,2 91,1

8. Příjímací řízení+mimoř.studium (HD) 2 968 2 837 2 306 1 657 1 324 131 123,0 125,2

9. Doktorandi samoplátci 1 862 53 497 115 365 1 809 10,7 31,5

10. Placené akreditované programy v AJ 42 700 27 090 22 789 7 807 7 681 15 610 118,9 186,6

11. Nekomerční doplňková činnost (HD) 3 071 1 135 362 685 0 1 936 313,5 186,6

12. Doplňková činnost (DC) 25 271 12 542 11 863 4 748 5 052 12 729 105,7 94,0

13. Stipendiaprospěch.mimořádná 11 376 3 707 2 251 x x 7 669 164,7 x

14. zahraniční 620 620 570 60 60 0 108,8 100,0

15. doktorská 3 679 3 679 3 847 x x 0 95,6 x

16. Fond investičního majetku 324 229 260 x x 95 88,1 x

17. Celkem neinvestiční náklady 248 698 203 369 198 671 118 402 121 763 45 329 102,4 97,2

k 31.12.2021

1.

Rozpočet Čerpání (náklady)

(výnosy) celkem z toho: mzdové prostředky



  

 

 

Tab. 2: Přehled čerpání příspěvků na vzdělávání, vědu a výzkum roku 2021 ve srovnání s rokem 2020 v tis. Kč 

 

1) Vysvětlivky: IG = interní granty  IP = institucionální podpora 

Druh nákladu Podíl nákladů Podíl nákladů

2021 2020 2021/2020 v % 2021 2020 2021/2020 v %

IG, IP IG, IP 

1. 1. 3. 4. 5. 6.

Materiál celkem 790 529 149,3 618 936 66,0

  v tom: Drobný hmotný majetek 282 324 x 235 514 x

Knihy a časopisy 361 17 x 332 287 x

Copy a tisk.papír 66 30 x 21 47 x

Ostatní materiál 39 125 x 21 78 x

Spotřeba ze skladů VŠE 42 33 x 9 10 x

Cestovné tuzemské 22 8 275,0 24 37 64,9

Cestovné zahraniční 32 40 80,0 418 -67 -623,9

Reprefond 70 95 73,7 30 7 x

Služby celkem 245 416 58,9 630 913 69,0

  v tom: Telefony 68 125 x 0 0 x

Tisk, servis, kopírování, inzerce 21 73 x 75 143 x

Vložné, členské příspěvky 110 203 x 205 469 x

Přístupy k databázím,software 0 0 x 76 178 x

Překlady, korektury, porad.práce 15 0 x 37 53 x

Ostatní služby 31 15 x 237 70 x

Mzdy 90 714 92 802 97,8 6 750 6 702 100,7

Pojistné ke mzdám 30 031 30 578 98,2 2 136 2 069 103,2

Jiné ostatní náklady 143 -685 -20,9 3 742 4 865 76,9

v tom stipendia 143 59 242,4 1 602 1 950 82,2

režie VŠE,poplatky 0 -744 0,0 2 140 2 915 73,4

NÁKLADY CELKEM 122 047 123 783 98,6 14 348 15 462 92,8

Příspěvek na vzdělávání (AB100) Dotace na vědu a výzkum z MŠMT

Čerpání Čerpání


