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Úvod 

Rok 2018 se nesl především ve znamení výrazného akreditačního úsilí. Východiskem celého procesu 

bylo získání institucionální akreditace Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) pro oblasti vzdělávání 

ekonomické obory a informatika, na kterém Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) významně 

participovala. Následně se FMV v rámci náročného hodnocení podařilo vnitřně akreditovat většinu 

jejích studijních programů, avšak oproti jiným fakultám musela FMV připravit i relativně více žádostí 

o akreditaci studijních programů pro kombinované oblasti vzdělávání pro Národní akreditační úřad, což 

je dáno interdisciplinárním charakterem fakulty s přesahem některých studijních programů, především 

do politických a právních věd. I když celý akreditační proces není ještě zdaleka u konce, lze konstatovat, 

že se daří naplňovat strategické záměry při vytváření portfolia studijních programů fakulty. Významným 

počinem v tomto ohledu bylo faktické převedení navazujícího studijního programu Internation Business 

ze školní úrovně, jakož i jeho vnitřní akreditace na další období již přímo na fakultě. Jde o významný 

krok, který umožní dosáhnout dlouhodobého cíle, aby 10 % studentů fakulty tvořili studující 

v cizojazyčných programech. 

Paralelně s intenzivními pracemi na přípravě akreditačních materiálů byla na FMV v roce 2018 

rozvíjena řada dlouhodobých projektů, jejichž cílem je fakultu zřetelně profilovat a posílit její pozici 

v národním i mezinárodním měřítku. Za nejdůležitější lze považovat budování Mezinárodního 

výzkumného centra s cílem podpořit excelenci výzkumné činnosti fakulty a účast v projektu 

financovaném z evropských fondů, v jehož rámci se akademičtí pracovníci FMV zúčastnili v roce 2018 

řady kvalitních zahraničních školení. Projekt současně umožnil posílit kapacity fakulty v oblasti 

projektového řízení a řízení vztahů s absolventy.  

 Základním strategickým nástrojem rozvoje fakulty zůstal i v roce 2018 důraz na širokou 

internacionalizaci pedagogické i tvůrčí činnosti. FMV si udržela dominantní postavení v rámci celé VŠE 

z hlediska počtu intenzivních kurzů zahraničních hostujících profesorů, vyslaných studentů do zahraničí 

i kurzů pro zahraniční výměnné studenty. Rovněž zahraniční pobyty akademických pracovníků FMV 

v pozici hostujících profesorů byly tradičně početné a rozmanité.  

V oblasti pedagogické činnosti usilovala fakulta o další zvýšení kvality i posílení transparentnosti 

akademické činnosti s konečným cílem vysoké uplatnitelnosti absolventů studijních oborů FMV na trhu 

práce. Dále se tak rozvíjela zejména spolupráce s praxí formou odborných stáží, vyzvaných přednášek 

odborníků, řešení tzv. business projektů a zpracování případových studií. V souvislosti s již 

zmíněným evropským projektem pak byly vytvořeny rovněž podmínky pro další zefektivnění 

a zkvalitnění procesu řízení kvality pedagogické činnosti FMV v budoucnu. Významné byly rovněž 

různé formy vzdělávání mimo akreditované studijní programy, tj. zejména letní školy i kurzy 

celoživotního vzdělávání.   

Také směrování vědeckovýzkumné činnosti pokračovalo v důrazu na kvalitu a relevanci, což se 

zhmotnilo mj. i ve velkém úspěchu fakulty v rámci grantových soutěží. Mezinárodní výzkumné centrum 

začalo pořádat první výzkumné semináře a školení pod vedením špičkových zahraničních výzkumníků. 

Významná část prostředků tzv. institucionální podpory byla alokována přímo na jednotlivé katedry za 

účelem jejich adresnějšího využití a lepší integrace hodnocení vědeckého výkonu pracovníků v rámci 

jejich individuálních plánů personálního rozvoje, přičemž rozdělení prostředků reflektovalo mj. i tzv. 

nekvantitativní vědecké výstupy s cílem podnítit širší koncepční rozvoj vědy na jednotlivých 

pracovištích fakulty.  

Velmi důležitým aspektem rozvoje akademického prostřední na fakultě byla v roce 2018 také činnost 

studentských spolků, a sice Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK), Junior 

Diplomat Initiative (JDI) a European Horizons, který je pobočkou velkého nadnárodního studentského 

think-tanku.  

 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

děkan
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1. Organizační schéma 

1.1. Organizační schéma Fakulty mezinárodních vztahů 

 

Děkan fakulty Vědecká rada fakulty 
Akademický senát 

fakulty 

Disciplinární 

komise 

Tajemnice 

fakulty 

Proděkanka pro 

vědu a doktorské 

studium 

Proděkan pro 

zahraniční 

vztahy a PR 

Proděkan pro 

rozvoj a finance 

Proděkan pro 

pedagogickou 

činnost 

Studijní 

referentky 

Asistent proděkanky 

pro vědu a doktorské 

studium 

Referentka pro 

doktorské studium 

Katedry: 
Katedra anglického jazyka 

Katedra cestovního ruchu 

Katedra mezinárodního obchodu 

Katedra německého jazyka 

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací 

Katedra podnikového a evropského práva 

Katedra politologie 

Katedra románských jazyků 

Katedra ruského jazyka 

Katedra světové ekonomiky 

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka 

 

Instituty: 
Centrum asijských studií 

Centrum evropských studií 

Institut pro udržitelné podnikání 
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1.2. Kontakty na představitele Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze 

 

 

 

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

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

Sekretářka děkana Monika Vydrová vydrova@vse.cz 

Proděkanka pro vědu 

a doktorské studium 

doc. Ing. Mgr. 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 
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. hnatp@vse.cz 

Proděkan pro rozvoj 

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

Asistent proděkana 

pro vědu a doktorské 

studium 

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

Referentka pro 

doktorské studium 
Lenka Procházková prochazl@vse.cz 

Studijní referentka Hana Tatoušková hana.tatouskova@vse.cz 

Studijní referentka Jana Horáčková jana.horackova@vse.cz 

Studijní referentka Bohumira Holečková holb01@vse.cz 

Studijní referentka 

pro zahraniční 

programy 

Ing. Eva Grebe eva.grebe@vse.cz 

Studijní referentka 

pro zahraniční 

programy 

Mgr. Terezie Barešová terezie.baresova@vse.cz 

Studijní referentka 

pro zahraniční 

programy 

Ing. Ivana Krejčí ivana.krejci@vse.cz 

 

 

Katedra Vedoucí katedry / sekretariát E-mail 

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

Jana Táborská  taborska@vse.cz 

Cestovního ruchu (KCR) 
Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.  jaro@vse.cz 

Veronika Burešová  tajcova@vse.cz 

Mezinárodního obchodu 

(KMO) 

Ing. Petr Král, Ph.D.  machkova@vse.cz 

Margita Kinclová  serakova@vse.cz 

Německého jazyka 

(KNJ) 

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D.  brezina@vse.cz 

Patricie Parschová  parschp@vse.cz 

Obchodního podnikání 

a komerčních 

komunikací (KOPKK) 

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

Helena Ouředníková 
helena.ourednikova@vse

.cz 

Politologie (KPOL) 
prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. dvorakv@vse.cz 

Ing. Eva Bobková  eva.bobkova@vse.cz 

mailto:stepan.muller@vse.cz
mailto:eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz
mailto:vydrova@vse.cz
mailto:jirankov@vse.cz
mailto:radek.cajka@vse.cz
mailto:hnatp@vse.cz
mailto:stepanek@vse.cz
mailto:radek.cajka@vse.cz
mailto:prochazl@vse.cz
mailto:hana.tatouskova@vse.cz%22HYPERLINK%20%22mailto:chmelin@vse.cz%22HYPERLINK%20%22mailto:chmelin@vse.cz
mailto:holb01@vse.cz
mailto:ceskova@vse.cz
mailto:taborska@vse.cz
mailto:jaro@vse.cz
mailto:tajcova@vse.cz
mailto:machkova@vse.cz
mailto:serakova@vse.cz
mailto:brezina@vse.cz
mailto:parschp@vse.cz
mailto:zadrazil@vse.cz
mailto:helena.ourednikova@vse.cz
mailto:helena.ourednikova@vse.cz
mailto:dvorakv@vse.cz
mailto:eva.bobkova@vse.cz
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Podnikového 

a evropského práva 

(KPEP) 

doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.  svarc@vse.cz 

Margita Kinclová  serakova@vse.cz 

Románských jazyků 

(KROJ) 

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., 

MBA  

dominika.kovarova@vse.

cz 

Patricie Parschová  parschp@vse.cz 

Ruského jazyka (KRUJ) 
PhDr. Martin Filip, Ph.D.  filipm@vse.cz 

Ing. Alena Pak  alena.pak@vse.cz 

Středisko mezinárodních 

studií Jana Masaryka 

(SMSJM) 

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, 

Ph.D.  
zemanova@vse.cz 

Karla Hůjová  hujovaka@vse.cz 

Světové ekonomiky 

(KSE) 

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.  jirankov@vse.cz 

Vladislava Černá  vladislava.cerna@vse.cz 

 

 

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 / sekretariát 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) 
stuchliz@vse.cz 

Institut pro udržitelné 

podnikání (IUP) 

prof. Ing. Petr Šauer, CSc. 

(ředitel) 
sauer@vse.cz 

 

mailto:svarc@vse.cz
mailto:serakova@vse.cz
mailto:dominika.kovarova@vse.cz
mailto:dominika.kovarova@vse.cz
mailto:parschp@vse.cz
mailto:filipm@vse.cz
mailto:alena.pak@vse.cz
mailto:zemanova@vse.cz
mailto:hujovaka@vse.cz
mailto:jirankov@vse.cz
mailto:vladislava.cerna@vse.cz
mailto:radek.cajka@vse.cz
mailto:jan.rolenc@vse.cz
mailto:ib@vse.cz
mailto:xkraa29@vse.cz
mailto:stuchliz@vse.cz
mailto:sauer@vse.cz
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2. Orgány fakulty 

2.1. Vedení  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. – děkan 

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. – statutární zástupce děkana, proděkan pro pedagogickou činnost  

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. – proděkanka pro vědu a doktorské studium  

Ing. Radek Čajka, Ph.D. – proděkan pro zahraniční vztahy a PR 

Mgr. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a finance 

Ing. Eliška Vavrouchová – tajemnice fakulty 

 

2.2. Vědecká rada 

Interní členové 

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 

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

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. 

prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. 

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. 

prof. Ing. Hana Machková, CSc. 

prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. 

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA 

doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 

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

 

 

 

Externí členové  

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. 

prof. Ing. Peter Baláž, CSc. 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. 

Ing. Peter Drábik, Ph.D. 

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. 

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. 

prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc. 

JUDr. Věra Jeřábková, CSc. 

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.  

prof. Ing. Ludmila Lipková, CSc. 

doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. 

Ing. Jiří Maceška 

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 

prof. PhDr. František Varadzin, CSc. 

doc. Ing. Štefan Žák, Ph.D. 
 

 

2.3. Akademický senát  

Kurie akademických pracovníků 

Mgr. Alena Češková (KAJ)  

 - předsedkyně 

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 

 - místopředsedkyně 

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D. (KNJ) 

Mgr. Halka Čapková Ph.D. (KAJ) 

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. (SMSJM) 

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. (KNJ) 

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. (KOPKK) 

doc. JUDr. Nicole Grmelová Ph.D. (KPEP) 

Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D.(KMO) 

PhDr. Zdena Pošvicová (KAJ) 

Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. (SMSJM) 

Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. (KSE) 

Studentská kurie 

Bc. Filip Zima 

- místopředseda 

Marek Bobot 

Ing. Gabriel Hasík 

Dominika Jansová 

Kateřina Kopalová 

Matouš Pudil 
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3. Studijní a pedagogická činnost 

3.1. Studijní programy 

Fakulta měla v roce 2018 akreditovány následující studijní programy a obory: 

 bakalářský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory 

 Cestovní ruch a regionální rozvoj 

 International Business 

 Manažer obchodu 

 Mezinárodní obchod 

 Mezinárodní studia – diplomacie 

 Podnikání a právo 

 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 

 doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory 

 Evropská studia 

 Mezinárodní obchod 

 Mezinárodní ekonomické vztahy 

 Mezinárodní politické vztahy 

 Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 

 doktorský studijní program Politologie se studijním oborem 

 Politologie 

 

Výuka v bakalářských a magisterských programech probíhala v prezenční formě studia 

s výjimkou bakalářského oboru Manažer obchodu, který je akreditován v kombinované formě 

studia, výuka v doktorských programech byla uskutečňována v prezenční a kombinované 

(distanční) formě studia. Magisterský navazující obor Politologie již pro rok 2018/2019 

nepřijímal studenty. 

 

3.2. Programy celoživotního vzdělávání 

V souladu s vnitřními předpisy VŠE uskutečňovala fakulta mimořádné studium upravené 

vyhláškou děkana. Toto studium spočívá v možnosti absolvovat vybrané akreditované 

předměty zařazené do jednotlivých studijních programů, v nichž existuje volná kapacita. Na 

programech celoživotního vzdělávání se dále významně podílely jazykové katedry, a to 

zejména uskutečňováním přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.  

Fakulta se dále podílela na výuce Univerzity třetího věku, a to nabídkou speciálních 

předmětů vytvořených pro tento program, zabezpečením přednášek v mezifakultně 

koncipovaných předmětech a zároveň zpřístupněním vybraných akreditovaných předmětů  

i pro posluchače této univerzity. 

Další programy a kurzy celoživotního vzdělávání byly uskutečňovány v rámci doplňkové 

činnosti. Fakulta pokračovala v poskytování vzdělávacích programů v rámci doplňkové 
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činnosti: letních škol v programu Obchodní vztahy mezi Evropskou Unií a Latinskou Amerikou 

– španělsky se účastnilo 82 studentů, letní školy ESAC 35 studnetů a podzimní školy Virginia 

Polytechnic University se účastnilo 45 studentů. Dále byly realizovány Kurzy odborné 

a jazykové přípravy (113 osob). 

Vzdělávacího programu Sportovní diplomacie se v roce 2018 účastnilo 23 studentů. 

Program je organizován ve spolupráci s Českým olympijským výborem a Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR a je určen zájemcům z praxe, především vrcholovým sportovcům či 

zástupcům sportovních svazů, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na mezinárodní dimenzi kontaktů 

v oblasti sportu a zastupování státu nebo sportovních svazů na mezinárodní úrovni. 

 

3.3. Zájem o studium, přijímací řízení a jeho výsledky 

V roce 2018 Fakulta mezinárodních vztahů opět uskutečnila elektronické přijímací zkoušky 

přímo ve studijním systému InSIS, a to jak na bakalářské, tak navazující magisterské studium. 

Díky zavedení elektronického testování se zvýšila efektivita i komfort přijímacích zkoušek 

a vedení fakulty mohlo operativněji rozhodnout o bodových hranicích nutných k přijetí ke 

studiu. Bodovou hranici pro splnění testu může děkan snížit na 40 %. 

 

3.3.1. Bakalářské a pětileté magisterské studijní programy 

Fakultě jako celku se daří udržovat vysoký zájem o studium, ačkoliv počet podaných 

přihlášek nadále klesá v souvislosti s populačním vývojem. Počet přijatých studentů na 

bakalářské studium oproti minulému roku ale mírně vzrostl, a to zejména díky vyššímu počtu 

přijatých na studium v angličtině. Pokles u některých oborů v češtině souvisí jednak se snahou 

fakulty zvyšovat kvalitu studia a nesnižovat nároky na přijímané studenty, jednak s populačním 

vývojem v České republice. Oproti předchozímu roku poklesl také počet studentů přijatých do 

kombinované formy studia. Podrobně viz následující tabulky. 

 

Tab. 3.1: Přijímací řízení do pomaturitního studia pro akademický rok 2018/19 

Obor 
Předpokládaný 

počet přijatých 

Počet přihlášených 
Bodový limit 

pro přijetí 

Počet přijatých 

Celkem 
% k předpokládanému 

počtu přijatých 
Celkem Muži Ženy 

IB 75 136 181 177 102 54 48 

MN 60 72 120 870 51 33 18 

MO 400 690 173 1505 374 138 236 

MS 120 320 267 1500 156 50 106 

PP 100 113 113 1500 48 14 34 

RC 100 203 203 1500 66 12 54 

FMV 855 1 534 179  797 301 496 
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Tab. 3.2: Počet uchazečů v jednotlivých oborech pomaturitního studia v letech 2002–2018 

Obor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Obor 

IB × × × × × × × × × × × 99 117 96 101 122 136 IB 

MN × × × × × × × × × 91 119 123 149 123 95 67 72 MN 

MO 1 334 1 915 1910 1 975 1 861 1 647 1 836 1 541 1 448 1 512 1 404 1 238 1 047 1 018 875 732 690 MO 

MS 911 842 423 541 524 603 535 657 681 688 568 633 559 442 391 370 320 MS 

PP 237 189 173 242 258 242 212 217 214 226 218 219 196 170 147 134 113 PP 

RC × × 403 564 566 518 405 467 431 451 405 357 413 308 249 221 203 RC 

FMV 2 482 2 946 2 909 3 322 3 249 3 073 3 059 2 970 2853 3 030 2 769 2 718 2 521 2 157 1 875 1 646 1 534 FMV 

VŠE 11 241 12 935 12 452 17 650 16 703 17 952 17 969 16 400 16 504 16 413 15 195 13 623 11 601 10 634 9 327 8 380 7 957 VŠE 

Relativně   

Obor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Obor 

IB × × × × × × × × × × × 100,00 118,18 96,97 102,02 123,23 137,37 IB 

MN × × × × × × × × × 100,00 130,77 135,16 163,74 135,16 104,40 73,63 79,12 MN 

MO 100,00 143,55 143,18 148,05 139,51 123,46 137,63 115,52 108,55 113,34 105,25 92,80 78,49 76,31 65,59 54,87 51,72 MO 

MS 100,00 92,43 46,43 59,39 57,52 66,19 58,73 72,12 74,75 75,52 62,35 69,48 61,36 48,52 42,92 40,61 35,13 MS 

PP 100,00 79,75 73,00 102,11 108,86 102,11 89,45 91,56 90,30 95,36 91,98 92,41 82,70 71,73 62,03 56,54 47,68 PP 

RC × × 100,00 139,95 140,45 128,54 100,50 115,88 106,95 111,91 100,50 88,59 102,48 76,43 61,79 54,84 50,37 RC 

FMV 100,00 118,69 117,20 133,84 130,90 123,81 123,25 119,66 114,95 122,08 111,56 109,51 101,57 86,91 75,54 66,32 61,80 FMV 

VŠE 100,00 115,07 110,77 157,01 148,59 159,70 159,85 145,89 146,82 146,01 135,17 121,19 103,20 94,60 82,97 74,55 70,79 VŠE 

 
Vysvětlivky: 

IB  International Business 

MN   Manažer obchodu 

MO  Mezinárodní obchod 

MS   Mezinárodní a evropská studia – diplomacie 

PP   Podnikání a právo 

PL   Politologie 

RC   Cestovní ruch a regionální rozvoj 

FMV   Fakulta mezinárodních vztahů 

VŠE   Vysoká škola ekonomická v Praze
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3.3.2. Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů 

Počet přihlášek oproti akademickému roku 2016/17 dále poklesl, což je dáno jak klesající 

prostupností z bakalářského stupně studia do navazujícího magisterského, tak nižšími počty 

absolventů bakalářského studia FMV. Počet přijatých se ale oproti předchozímu akademickému 

roku mírně snížil. 42 nejlepších absolventů bakalářského studia FMV bylo na navazující 

magisterské studium přijato na základě prominutí přijímací zkoušky. Počty přijatých odpovídají 

snahám vedení fakulty o zvyšování kvality navazujícího magisterského studia také důsledným 

výběrem nejlepších uchazečů. Tab. 3.3 uvádí přesná čísla. 

 

Tab. 3.3: Přijímací řízení do navazujícího magisterského programu  

pro akademický rok 2018/19 

Obor 
Předpokládaný 

počet přijatých 

Počet přihlášených Přijato bez 

přijímacích 

zkoušek* 

Počet přijatých 

Celkem 
% k předpokládanému 

počtu přijatých 
Celkem Muži Ženy 

CR 75 150 200 3 99 9 90 

EI 40 27 68 3 20 6 14 

EGEI 10 17 170 -- 23 9 14 

IDS 25 40 160 -- 27 14 13 

MO 350 323 92 33 239 73 166 

MP 60 112 187 5 64 24 40 

PP 40 38 95 2 36 12 24 

FMV 660 718 109 46 508 147 361 

 

*) Pro akademický rok 2018/2019 byl k přijetí bez přijímacích zkoušek nutný (kromě dalších 

podmínek) studijní průměr ve výši maximálně 1,50. 
 

Vysvětlivky: 

CR   Cestovní ruch   

EI   Evropská integrace 

EGEI  Economics of Globalization and 

European Integration 

IDS  International and Diplomatic 

Studies  

MO   Mezinárodní obchod 

MP   Mezinárodní politika a diplomacie 

PP  Podnikání a právo 

FMV   Fakulta mezinárodních vztahů

 

 

  

3.3.3. Doktorské studijní programy 

V akademickém roce 2018/19 bylo na Fakultu mezinárodních vztahů přijato do doktorského 

studia 33 studentů. Oproti předchozímu roku se zvýšil celkový počet přijatých, a to o 12 

studenů. Nejvíce uchazečů se přihlásilo na obor Mezinárodní ekonomicé vztahy, kam bylo 

přijato 19 studentů. 
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Tab. 3.4: Výsledky přijímacího řízení na doktorské studium pro akademický rok 2018/19 
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ME 19 18 1 - 17 10 7 - - - - 

MEE 2 2 - - 2 - - - - - 2 

MP 4 3 1 - 3 - 1 2 - - - 

MPE 2 1 1 - 1 - - - - - 1 

MH 7 7 1 - 6 2 4 - - - - 

MHE - - - - - - - - - - - 

POL 5 4 1 - 4 2 2 - - - - 

POLE - - - - - - - - - - - 

Celkem 39 35 5 - 33 14 14 2 - - 3 
 

Vysvětlivky: 

ME  Mezinárodní ekonomické vztahy 

MEE International Economic Relations 

MP Mezinárodní politické vztahy 

MPE International Political Relations 

MH  Obchodní a mezinárodní hospodářské 

právo 

 

MHE Commercial and International Economic 

Law 

POL  Politologie 

POLE  Political Science 

 

3.4. Počty studentů v jednotlivých programech  

3.4.1. Bakalářské a magisterské studijní programy 

Počet studentů v bakalářských a magisterských programech se na Fakultě mezinárodních 

vztahů ve srovnání s rokem 2017 dále snížil (o 221). Rychleji přitom klesal počet studentů 

navazujícího magisterského studia (o 204) než bakalářského (o 17). 
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Tab. 3.5: Počty studentů v roce 2018 – stav k 31. 10. 2018 

Studijní program 
Typ studia 

 Studijní obor 

  
Bakalářské 

Navazující 

magisterské 
Celkem 

Mezinárodní ekonomické vztahy 1676 1222 2898 

Cestovní ruch  258 258 

Cestovní ruch a regionální rozvoj 149  149 

Economics of Globalisation  

and European Integration 
 21 

21 

Evropská integrace  44 44 

International and Diplomatic Studies  25 25 

International Business 106  106 

Manažer obchodu 139  139 

Mezinárodní obchod 837 635 1472 

Mezinárodní politika a diplomacie  158 158 

Mezinárodní studia – diplomacie 336  336 

Podnikání a právo 109 81 190 

Politologie  13 13 

Politologie  13 13 

Fakulta mezinárodních vztahů 1676 1235 2911 

 

3.4.2. Doktorské studijní programy 

Celkový počet studentů doktorských programů se v akademickém roce 2018/19 ve srovnání 

s předchozím rokem snížil o 5 studentů. Celkově studuje na FMV 116 studentů, zatímco 

v uplynulém roce to bylo celkem 121 studentů. 

 

Tab. 3.6: Počty studentů v jednotlivých oborech doktorského studia ke 2. 1. 2019 

Studijní 

obor 

Počet doktorandů Z toho 

Celkem 

Celkem český 

a anglický 

program 

Prezenční 

forma 

studia 

Kombinovaná 

forma 

studia 

Samoplátci 
Vládní 

stipendisté 

ES + ESE - 7+1 1 - 7+1 8 

MO + MOE - 11+1 1 - 11+1 12 

ME + MEE 17+0 18+2 2 - 35+2 37 

MP + MPE 11+2 9+1 3 - 20+3 23 

MH + MHE 9+0 16+0 - - 25+0 25 

POL + POLE 6+0 5+0 - - 11+0 11 

Celkem 43+2 66+5 7 - 109+7 116 

 

Vysvětlivky: 

ES  Evropská studia 

ESE European Studies 

ME  Mezinárodní ekonomické vztahy 

MEE International Economic Relations 

MO  Mezinárodní obchod 

MOE International Trade 

MP  Mezinárodní politické vztahy 

MPE International Political Relations 

MH  Obchodní a mezinárodní hospodářské 

právo 

MHE Commercial and International Economic 

Law 

POL  Politologie 

POLE Political Science 
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3.5. Počty zahraničních studentů 

3.5.1. Bakalářské a magisterské studijní programy 

Počty zahraničních studentů ukazuje následující tabulka. Jejich počet se oproti roku 2017 

snížil (o 28). V relativním vyjádření představují cizinci v roce 2018 23,6 % studentů 

bakalářských a magisterských programů FMV, což je více než před rokem.  

 

Tab. 3.7: Počty studentů cizího občanství v roce 2018 – stav k 31. 10. 2018 

Studijní program 
Typ studia  

Studijní obor 

 Bakalářské 
Navazující 

magisterské 
Celkem 

Mezinárodní ekonomické vztahy 388 298 686 

Cestovní ruch  48 48 

Cestovní ruch a reg. rozvoj 21  21 

Economics of Globalisation  

and    European Integration 
 

11 11 

Evropská integrace  11 11 

International and Diplomatic 

Studies 
 

22 22 

International Business 75  75 

Manažer obchodu 12  12 

Mezinárodní obchod 193 162 355 

Mezinárodní politika 

a diplomacie 
 

32 32 

Mezinárodní studia – diplomacie 66  66 

Podnikání a právo 21 12 33 

Politologie  1 1 

Politologie  1 1 

Fakulta mezinárodních vztahů 388 299 687 
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3.5.2. Doktorské studijní programy 

V roce 2018 studovalo na FMV 13 cizinců z 10 států (Afghánistán, Argentinská republika, 

Běloruská republika, Indická republika, Kanada, Republika Kazachstán, Ruská federace, 

Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a severního Irska, Ukrajina). Žádný 

student nemá vládní stipendium. 

 

Tab. 3.8: Počty zahr. studentů v jednotlivých oborech doktorského studia (k 31. 12. 2018) 

Studijní obor Prezenční Kombinovaná 
Z toho 

samoplátci 

Z toho 

vládní 

stipendisté 

Celkem 

Evropská studia - 2 1 - 2 

Mezinárodní obchod - 1 - - 1 

Mezinárodní ekonomické 

vztahy 
1 2 1 - 3 

Mezinárodní politické 

vztahy  
5 1 3 - 6 

Obchodní a mezinárodní 

hospodářské právo 
- - - - - 

Politologie 1 - - - 1 

Celkem 7 6 5 - 13 

 

 

3.6. Počty absolventů 

3.6.1. Bakalářské a magisterské studijní programy 

V roce 2018 studium na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně ukončilo celkem 396 

studentů, kteří získali titul Bc. (bakalář) a 495 studentů, kteří získali titul Ing. (inženýr). 

Celkový počet absolventů klesl oproti předchozímu roku o 115, s tím, že počet absolventů 

bakalářských programů klesl o 28,26 % a počet absolventů magisterských programů vzrostl 

o 9,03 %. 

  

Tab. 3.9: Počty absolventů bakalářských a magisterských programů v roce 2018 

Studijní obor 

 

Bakalářské programy Magisterské programy 

2017 2018 
Změna 

v % 
2017 2018 

Změna 

v % 

Cestovní ruch    60 89 48,33 

Cestovní ruch a regionální rozvoj 80 40 -50,00    

Evropská integrace    12 8 -33,33 

Manažer obchodu 48 24 -50,00    

Mezinárodní studia – diplomacie 98 74 -24,49    

Mezinárodní obchod 250 206 -17,60 270 235 -12,96 

Mezinárodní politika a diplomacie    36 56 55,56 

International Business 40 31 -22,50    

International and Diplomatic Studies    10 22 120,00 

Podnikání a právo 33 21 -36,36 33 54 63,64 

Politologie 3 0 -100,00 24 15 -37,50 

Economics of Globalization and European 

Integration 

   9 8 -11,11 

Fakulta mezinárodních vztahů 552 396 -28,26 454 495 9,03 
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3.6.2. Doktorské studijní programy 

Počet absolventů se v roce 2018 oproti loňskému roku snížil o 1. v roce 2018 úspěšně 

ukončilo svá studia 16 doktorandů, v roce předchozím to bylo 17 studentů (v roce 2016 celkem 

11 studentů, v roce 2015 celkem 19 studentů, v roce 2014 celkem 12 studentů, v roce 2013 

celkem 18 studentů, v roce 2012 celkem 20 studentů, v roce 2011 celkem 11 studentů, v roce 

2010 celkem 18 studentů, v roce 2009 celkem 19 studentů, v roce 2008 celkem 29 studentů, 

v roce 2007 celkem 20 studentů a v roce 2006 celkem 21 studentů). 

 

Tab. 3.10: Počty absolventů doktorského studia v roce 2018 

Obor Absolventi 

Evropská studia 1 

Mezinárodní obchod + International Business 7+1 

Mezinárodní politické vztahy 2 

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 3 

Politologie 2 

Celkem 16 

 

3.7.  Inovace uskutečňovaných studijních programů  

a uplatnění nových forem studia 

I v roce 2018 pokračovala práce v oblasti řízení kvality, která navazuje také na celoškolsky 

koordinované projekty, analýzy se zaměřily zejména na vedlejší specializace a volitelné 

předměty, a to zejména v souvislosti s obhajobou akreditace EPAS.  

Podporována je i nadále možnost získat mezinárodně uznávané certifikáty, a to jak v rámci 

jazykových dovedností, tak i v rámci dovedností počítačových (certifikát ECDL). Možnost 

získat v rámci studia prestižní mezinárodně uznávané jazykové certifikáty nabízí studentům 

FMV i dalším studentům VŠE prostřednictvím svých jazykových kateder. Výhodou je i fakt, 

že je možné si v rámci studia zapsat přípravné kurzy. Na certifikát ECDL („řidičák na počítač“) 

nadále připravují studenty předměty vedlejší specializace Manažerská informatika. 

I v roce 2018 se uskutečnila řada zajímavých mimosemestrálních kurzů hostujících 

zahraničních pedagogů a expertů z praxe. FMV v roce 2018 pokračovala v analýze a prezentaci 

výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového 

ekonomického fóra. 

Dílčí inovace a tvorba nových předmětů je podrobněji popsána v kapitolách věnovaných 

jednotlivým katedrám. Na fakultní úrovni došlo v roce 2018 k dalšímu rozvoji systému praxí 

a stáží pro studenty. Fakulta dále naplňovala memorandum o spolupráci v oblastech 

vzdělávání, výzkumu a rozvoje lidských zdrojů s Agenturou CzechTrade. Studenti FMV měli 

možnost realizovat stáže v centrále CzechTrade a v jejích zahraničních kancelářích. Stážisty 

dále přijímaly např. Stálá mise ČR při Evropské unii, Česká centra, kanceláře CzechTrade 

(Miláno, Chicago, Sydney a další), firma Lasvit v Paříži, Londýně a Dubaji. Slibně se rozvíjí 

také stáže na zastoupeních agentry 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 letním 

semestru 2017/2018 se uskutečnilo celkem 51 studentských stáží, z toho 32 v zahraničí, 

a v zimním semestru 2018/2019 jich bylo 53, z toho 22 v zahraničí. Podpořeny byly částkou 

dosahující téměř 1,9 milionu Kč. v rámci předmětu 22F401 Odborná praxe se v roce 2018 

konalo celkem 23 praxí. Celosemestrální odborné stáže se zúčastnili studenti v následujících 

firmách a institucích: Lasvit (Paříž, Londýn), Siemens, Hilti, Oracle, aj. 
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3.8.  Nové studijní programy 

V souvislosti s novelou zákona o vysokých školách a získáním institucionální akreditace 

Vysokou školou ekonomickou v Praze pro oblasti Ekonomické obory a Informatika zahájila 

fakuta v roce 2018 akreditační proces nových studijních programů. V prvním pololetí byly 

k projednání v Radě pro vnitřní hodnocení připraveny akreditační spisy pěti bakalářských 

studijních programů a sedmi magisterských studijních programů. Před samotnou přípravou 

spisu v aplikaci akreditace.vse.cz, která se v průběhu roku ladila, přitom šlo o projednání 

a akreditaci všech nových povinných předmětů, aktualizaci studijních plánů a přípravu 

podkladů pro různé typy schvalujících orgánů. Na podzim 2018 byly ve zjednodušeném řízení 

akreditovány také všechny vedlejší specializace FMV. Ve většině případů se jednalo 

o akreditaci stávajícího stavu, ale byly připraveny i specializace nové, kde musel akreditační 

proces proběhnout v plné šíři. 

Do nových studijních programů začnou být studenti přijímání postupně od ZS 2019/2020. 

 

3.9.  Studijní neúspěšnost 

3.9.1. Bakalářské a magisterské studijní programy 

Studijní neúspěšnost byla na Fakultě mezinárodních vztahů ve srovnání s průměrem školy 

relativně nízká, ovšem v posledních letech se významně zvýšila. Nižší neúspěšnost na 

bakalářském studiu nadále koreluje s požadavky, které museli studenti splnit při přijetí ke 

studiu na fakultu a daný obor studia. v roce 2018 fakultu neúspěšně ukončilo 476 studentů 

a studijní neúspěšnost je na bakalářském i magisterském navazujícím studiu srovnatelná 

s minulým rokem. Novelou studijního a zkušebního řádu budou v roce 2019 vyloučeni studenti, 

kteří v prvním semestru, ve kterém neměli přerušené studium, nezískají alespoň 9 kreditů. 

 

Tab. 3.11: Studijní neúspěšnost v roce 2018, stav k 31. 10. 2018 

Studijní program Bakalářské Navazující magisterské Celkem 

Mezinárodní ekon. vztahy 310 161 471 

Politologie -- 5 5 

 

3.9.2. Doktorské studijní programy 

V roce 2018 bylo ukončeno studium 34 doktorandům, což je o 15 více oproti loňskému roku. 

Z uvedeného počtu ukončilo studium 15 doktorandů pro neplnění studijních povinností (ve 

většině případů vypršela zákonná doba studia), 19 doktorandů ukončilo studium na vlastní 

žádost (z osobních důvodů). Za hlavní příčinu studijní neúspěšnosti lze považovat nezvládnutí 

intenzivní pracovní zátěže v běžném zaměstnání a požadavků doktorského studia. 

 

Tab. 3.12: Studijní neúspěšnost v doktorském studiu v roce 2018 

Obor 
Neplnění 

povinností 

Ukončení na vlastní 

žádost 

Nenastoupili 

ke studiu 
Celkem 

Evropská studia 2 - - 2 

Mezinárodní obchod - 6 - 6 

Mezinárodní ekonomické vztahy 2 1 - 3 

Mezinárodní politické vztahy 5 2 - 7 

Obchodní a mezinárodní 

hospodářské právo 

3 2 - 5 

Politologie 3 8 - 11 

Celkem 15 19 - 34 
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3.10.  Možnost studia handicapovaných uchazečů 

Možnosti studia handicapovaných uchazečů jsou zajišťovány na úrovni celé školy, a to 

především technickým vybavením budov – bezbariérový přístup, možnost využívat ke 

komunikaci informační technologie atd. K řešení situace jednotlivých handicapovaných 

studentů přistupuje fakulta individuálně s ohledem na charakter postižení. Smyslem je plná 

integrace do běžného studijního kolektivu. Fakulta v dané oblasti úzce spolupracuje se 

Střediskem handicapovaných studentů, a to již při zajištění přijímacích zkoušek. 

 

3.11.  Poskytovaná stipendia 

V roce 2018 upravila stipendijní komise využití stipendijního fondu, aby reagovala na jeho 

klesající příděl a dočerpání přebytků z minulých let. Hlavní část stipendijního fondu je 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 2018/2019 alokováno 3,1 milionu Kč, z toho 2 miliony Kč na stáže. 

Na podporu internacionalizace ve formě letních škol a studentských delegací na různých 

simulacích a vzdělávacích akcí v zahraniční fakulta dále věnuje 400 000 Kč z daru od 

společnosti E.ON. 

Studenty, kteří si zvyšují svou kvalifikaci nad rámec základních studijních povinností 

formou jazykových či jiných certifikátů podporuje fakulta mimořádným stipendiem na pokrytí 

části nákladů na tyto certifikáty a zkoušky. O toto stipendium se zpravidla žádá prostřednictvím 

katedry, která certifikát zaštiťuje (KAJ, KROJ, KRUJ, KNJ či KOP KK). Na akademický rok 

2018/2019 na tuto položku fakulta vyčlenila 250 000 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 2018/2019 je na tuto položku alokováno 500 000 Kč. Dalších 

100 000 Kč FMV vyčleňuje na podporu studentských spolků. 

Fakulta chce stipendii dále motivovat své studenty k dosahování mimořádných studijních 

výsledků. Prospěchové stipendium bude v akademickém roce 2018/2019 pobírat celkem 54 

nejlepších studentů Fakulty mezinárodních vztahů, kteří dosáhli studijního průměru do 1,20 

a splnili i ostatní požadavky stipendijní vyhlášky. Stipendia byla snížena na částku 3 000, 2 000 

a 1 000 Kč. Celkem jde o částku 920 000 Kč. 

K motivaci studentů k nadprůměrným studijním výsledkům slouží na FMV také stipendia 

spojená se získáním vysokoškolského diplomu s vyznamenáním. Na tento účel vynakládá 

fakulta ze stipendijního fondu zhruba 100 000 Kč ročně. Výše stipendií „za červený diplom“ je 

nově stanovena na 1 500 a 3 000 Kč. 

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 
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Tab. 3.13: Prospěchová stipendia 

2017/18 2018/19 

Studijní průměr 

Výše 

měsíčního 

stipendia (Kč) 

Počet 

stipendistů 
Studijní průměr 

Výše 

měsíčního 

stipendia (Kč) 

Počet 

stipendistů 

1,00  5 000 16 1,00  3 000 15 

do 1,10 včetně 4 000 17 do 1,10 včetně 2 000 8 

do 1,20 včetně  3 000 35 do 1,20 včetně  1 000 31 

Celkem  68 Celkem  54 

 

Tab. 3.14: Mimořádná stipendia v roce 2018 

Typ mimořádného jednorázového 

stipendia 

2017/18 2018/19 

Výše stipendia (v 

Kč) 

Počet 

stipendistů 

Výše stipendia 

(v Kč) 

Počet 

stipendistů 

Studentské pomocné vědecké síly 2 000 30 2 000 28 

Červené diplomy magisterské 7 500 12 3 000 10 

Červené diplomy bakalářské 4 500 36 1 500 1 

Celkem  78  39 

 

Tab. 3.15: Doktorská stipendia vyplácená podle Stipendijního řádu VŠE 

Ročník studia Výše měsíčního stipendia Počet prezenčních doktorandů 

1. 6.000,- Kč, od března 2018 9.000,- Kč 18 

2. 6.500,- Kč, od března 2018 9.500,- Kč 11 

3. 7.000,- Kč, od března 2018 10.000,- Kč 15 

 

3.12. Alumni 

V roce 2018 byl založen FMV Alumni Club, nový klub absolventů Fakulty mezinárodních 

vztahů. Klub řídí Board of Alumni, předsednictvo absolventů, v čele s prezidentem. Ve 

volbách do Boardu bylo zvoleno 5 členů-absolventů na funkční období dvou let. Stali se jimi 

Lucie Halamová, Cestovní ruch, absolventka 2016, Milan Hašek, International Business, 

absolvent 2017, Jan Kotík, Evropská integrace, absolvent 2016, Petra Skrbková, Mezinárodní 

politika a diplomacie, absolventka 2017, Vít Rožmberský, Economics of Globalization and 

European Integration, absolvent 2015.  Členové Boardu ze svých řad jmenovali prezidenta, 

resp. prezidentku, kterou se stala Petra Skrbková. 

FMV Alumni Club má za cíl propojovat absolventy do vzájemně prospěšných partnerství, 

a tím vytvářet významná spojení, která vedou k osobnímu růstu i k posílení komunity Fakulty 

mezinárodních vztahů. Na podzim pořádal Alumni Club svou první akci, a to neformální 

setkání absolventů. 

FMV dále organizovala dvě Absolventské středy, byly založeny skupiny pro absolventy na 

sociálních sítích a webová stránka pro absolventy v rámci hlavního webu fakulty. FMV začala 

sbírat a vyhodnocovat zpětnou vazbu v rámci inovovaných a rozšířených dotazníkových šetření 

mezi čerstvými absolventy. Zpětná vazba bude využita k inovaci studijních programů 

a zlepšení kvality výuky. Ve výuce předmětů se pravidelně objevovali absolventi a byli rovněž 

zapojování do chodu studentských klubů při FMV. 

Řízení vztahů s absolventy na fakultě má na starosti Ing. Markéta Lipavská. 
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4. Informační a komunikační technologie 

 

Fakulta využila pro financování rozvoje informačních a komunikačních technologií zdroje: 

 prostředky na nákupy přidělené z rozpočtu školy fakultě (46 tis. Kč), 

 prostředky kateder z hlavní činnosti (104 tis. Kč), 

 prostředky z Interní grantové agentury (70 tis. Kč), 

 prostředky z institucionální podpory vědy (23 tis. Kč), 

 prostředky z doplňkové činnosti (247 tis. Kč), 

 prostředky z dalších zdrojů (40 tis. Kč). 

Celkem tak hodnota nakoupených zařízení činila 575 tis. Kč. 

 

Mezi hlavní nákupy fakulty v roce 2018 patřily: 

 12 notebooků, 

 7 stolních počítačů, 

 6 LCD, 

 1 zařízení All in One, 

 7 tiskáren. 

 

Zaměstnanci i studenti mohou využívat kvalitní poštu Exchange (Outlook) se schránkou 

o rozsahu 50 GB. Dále mohou využívat cloudové úložiště OneDrive pro firmy o rozsahu 1 TB 

pro každého uživatele. Na fakultě jsou k dispozici intranety vybraných kateder a dalších týmů. 

Někteří učitelé používají komunikační aplikaci Skype pro firmy, která je závazná pro 

administrativní zaměstnance. Skype pro firmy byl využit k diskusi učitelů při přípravě výuky, 

ke konzultacím závěrečných prací studentů. 

Obdobně jako v minulých letech byla zaznamenávána výuka vybraných předmětů fakulty 

zařízením Mediasite (především předměty Manažerská informatika a bloková intenzivní výuka 

předmětů oboru Manažer obchodu). Dále byly zaznamenány vybrané samostatné odborné 

přednášky a další hromadné akce, např. Den otevřených dveří. Je možné zaznamenávat vstup 

dvojí plochy (prezentace, plocha učitele), videa a zvuku a přehrávání záznamů na mobilních 

zařízeních. 

Obdobně jako v minulých letech využívaly katedry KAJ, KMO, KNJ, KOPKK, KPEP, 

KROJ a KSE e-testování v InSIS. Formou e-testování proběhly přijímací zkoušky na všechny 

obory bakalářského studia a všechny obory navazujícího magisterského studia (červen 2018). 

Fakulta provozovala, obdobně jako v minulých letech, svůj web http://fmv.vse.cz, katedrální 

weby a účelové další weby. Interní materiály fakulty byly zpřístupněny učitelům v rámci 

týmového webu (intranetu) s využitím Office 365 – aplikace SharePoint. PR tým fakulty 

zajišťuje provoz webu, fakultního Facebooku a facebookových stránek Přidej se k nám. 

V průběhu roku 2018 byly instalovány na vybraná místa fakulty další informační 

zobrazovače. Na několika místech fakulty (sekretariáty kateder KCR, KMO, KOPKK, SMSJM, 

KAJ, KNJ, KRUJ, KROJ, studijní oddělení, vstup na fakultu na 2. patře nové budovy) 

zobrazovače zobrazují aktuální konzultační hodiny kateder přebírané z InSIS a aktuality ze 

života fakulty a kateder. Informovanost doplňují malé dotykové zobrazovače (tzv. door sign 

systém) u vchodu do velké a malé zasedací místnosti fakulty (NB 244, NB 255), které zobrazují 

aktuální a následující událost v zasedací místnosti přebírané z Office 365. 

Studentům byly nabízeny předměty vedlejší specializace Manažerská informatika, mj. 

s cílem připravit studenty na získání certifikátu ECDL. Úvodní předmět Manažerských 

informatik vyučován jako povinný pro všechny studenty fakulty. Ve spolupráci se Střední 

průmyslovou školou elektrotechnickou, V Úžlabině 320 Praha 10, bylo umožněno studentům 
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a zaměstnancům skládat za výhodných finančních podmínek testy ECDL a získat osvědčení či 

certifikát ECDL. Studenti mohli v uvedených předmětech získat většinu vyučovaného software 

pro výukové účely zdarma v rámci programu Azure Dev Tools for Teaching (dříve Microsoft 

Imagine). Každý student i zaměstnanec má možnost stažení a instalace kancelářského balíku 

Office Pro Plus z Office 365 až na 5 zařízení. 
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5. Věda a výzkum 

 

5.1. Zaměření výzkumu a jeho organizační zabezpečení 

Zaměření výzkumu a jeho organizační zabezpečení na Fakultě mezinárodních vztahů 

(FMV) vycházelo v roce 2018 z dlouhodobých strategických priorit fakulty v této oblasti. Na 

zasedání Vědecké rady FMV dne 30. 3. 2016 byl schválen nový Plán koncepčního rozvoje vědy 

a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016 

– 2019 (dále jen Plán). Dne 7. 3. 2018 byla na zasedání Vědecké rady FMV projednána 

aktualizace tohoto Plánu, která operacionalizovala dílčí cíle na rok 2018 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 chce fungovat jako špičkové, mezinárodně 

orientované, interdisciplinární a metodologicky pluralitní výzkumné pracoviště pro oblast 

mezinárodních ekonomických a politických vztahů. Plán rozvíjí a konkretizuje nástroje 

stimulace vědy a výzkumu, které by měly posílit mezinárodní dimenzi, excelenci a celkovou 

relevanci výzkumných aktivit fakulty. Těmito nástroji jsou:  

 posílení pozice vedoucích kateder FMV v oblasti řízení, koordinace a motivace 

akademických pracovníků a doktorandů svého pracoviště ve vědecko-výzkumné 

činnosti; 

 zintenzivnění předkládání kvalitních a propracovaných návrhů projektů účelové 

podpory jak domácích, tak mezinárodních;  

 dosažení kvalitnějších výsledků výzkumu s důrazem na excelenci v domácím 

i mezinárodním měřítku, a to včetně promítnutí výsledků do mezinárodních databází 

a citačních indexů;  

 vyhledávání a navazování partnerství se zahraničními univerzitami a výzkumnými 

institucemi a současně prohlubování již navázaných partnerství (zejména při získávání 

mezinárodních výzkumných projektů a dosahování excelentních výzkumných 

výstupů); 

 vyhledávání a navazování partnerství se soukromým sektorem v rámci výzkumu (při 

formulaci výzkumných projektů, jejich řešení a využití výsledků);  

 posílení odborného a kvalifikačního růstu akademických pracovníků FMV a důsledné 

provázání jejich vědecké a pedagogické činnosti; 

 důraz na úspěšné a včasné dokončování doktorského studia;  

 zapojování mladých akademických pracovníků a doktorandů do výzkumných aktivit 

jednotlivých pracovišť FMV; 

 zvýšení povědomí odborné i širší laické veřejnosti o výzkumné aktivitě realizované na 

FMV.  

V souladu se schváleným Plánem pokračoval ve své činnosti Fakultní výzkumný tým, jenž 

plnil i nadále metodickou a koordinační funkci s důrazem na sdílení a přenos informací 

v oblasti vědy a výzkumu uvnitř fakulty. Tým slouží jako podpůrná struktura pro vědeckou 

činnost celé fakulty a skládá se ze dvanácti členů, kteří zastupují jak odborné, tak jazykové 

katedry FMV.  
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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 strategické směry v oblasti mezinárodního podnikání a konkurenceschopnost 

českých podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách; 

 institucionální a ekonomické souvislosti evropské integrace; 

 strategické a operativní řízení společností maloobchodu a cestovního ruchu v kontextu 

udržitelného rozvoje a spotřeby a konceptu společenské odpovědnosti firem; 

 didaktika a sociolingvistika odborného jazyka. 

5.2. Významné vědecké projekty 

V roce 2018 byly na FMV řešeny celkem 4 projekty v rámci účelové podpory ve výši 

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

 

Tab. 5.1: Zapojení FMV do řešení projektů podporovaných z účelových a institucionálních 

prostředků státního rozpočtu v r. 2018 

Agentura 
Registrační 

číslo 
Řešitel Název grantu 

Celkem 

v tis. Kč 

GAČR 17-03881S 
Müller, Karel 

(KPOL) 

Aktivní hranice jako 

zdroj evropeizace veřejné 

sféry. Případ trojmezních 

euroregionů Nisa 

a Šumava. 

821 

GAČR 16-01687S Šauer, Petr (IUP) 

Reverzní kombinatorické 

aukce v modelování 

optimálních programů 

snižování znečištění 

životního prostředí 

677 

GAČR 18-00902S 

Dubský, Zbyněk 

(SMS JM) – 

spoluřešitel 

Tichý, Lukáš (Ústav 

mezinárodních 

vztahů, v.v.i.) – 

hlavní řešitel 

Vnitřní a vnější dimenze 

aktérství EU 

v energetických vztazích 

vůči Rusku 

a alternativním 

dodavatelům 

1 178 

TAČR TD03000376 

Šauer, Petr (IUP) – 

spoluřešitel 

Matějka, Jan (ECO 

trend Research 

centre, s.r.o.) – 

hlavní řešitel 

Obce v kruhu cirkulární 

ekonomiky 

2 188 
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Z tabulky 5.1 rovněž vyplývá, že grantová činnost FMV v rámci účelové podpory byla v roce 

2018 spojena s řešiteli ze tří pracovišť a navázána celkově na tři projekty Grantové agentury 

ČR a jeden projekt Technologické agentury ČR. Objem prostředků z účelové podpory 

meziročně vzrostl (4 864 tis. v roce 2018 oproti 2 509,5 tis. v roce 2017).  

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 8 žádostí do GA ČR a 6 do TA 

ČR. Četnost předkládání projektů se oproti roku 2017 zvýšila (ze 7 návrhů GA ČR na 8 a ze 2 

návrhů TA ČR na 6). V roce 2018 se podařilo získat 3 nové projekty GA ČR a 2 nové projekty 

TA ČR – viz tabulka 5.2. 

V roce 2018 bylo rovněž podáno návrhů 5 projektů mezinárodní spolupráce (stejně jako 

v roce 2017), 1 byl přijat k financování a 1 je v době psaní zprávy ještě evaluován. Podrobnější 

informace jsou obsaženy v tabulce 5.2. 

 

Tab. 5.2: Podané žádosti FMV o udělení grantů v r. 2018 

Agentura Řešitel název grantu 

výsledek 

výběrového 

řízení 

GAČR 
Garlick, Jeremy 

Alan 

Čínská mnohostranná ekonomická 

diplomacie v době iniciativy nové 

hedvábné stezky 

ano 

GAČR Horváthová, Eva 

Životní prostředí, finance 

a nerovnost: Interakce, kauzalita 

a hospodářsko-politické implikace 

ne 

GAČR Zeynalov, Ayaz 
Ekonometrie Google: Vliv 

Vyhledavače 
ne 

GAČR 
Novotná, 

Markéta 

Česká migrační politika v kontextu 

EU: nejednoznačný koncept 

solidarity 

ne 

GAČR Sadílek, Tomáš 
Chování spotřebitele na trhu 

suboptimálních potravin 
ne 

GAČR 
Merella, 

Vincenzo 

Kvalita dovozu v závislosti na 

ekonomické vyspělosti dovážející 

země 

ano 

GAČR 
Vymětal, Petr - 

spolunavrhovatel 

Kvalita veřejné správy na 

subnárodní úrovni: úloha 

transparentnosti 

ne 

GAČR 

Machoň, 

Miloslav - 

spolunavrhovatel 

První poválečná generace českých 

astronomů, astrofyziků 

a matematiků. Interdisciplinární 

výzkum historie vědeckých sítí 

ano 
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TAČR Jedlinský, Jakub 

Software simulující ekonomické 

procesy pro účely popularizace 

základů ekonomie a studování 

chování ekonomických subjektů 

ne 

TAČR Nencková, Lucie 

SMART AND INNOVATIVE 

REGIONAL RESEARCH 

INITIATIVE (SIRRI) - metodika 

zavedení systematické spolupráce 

ne 

TAČR Sadílek, Tomáš Retail jako veřejný prostor ne 

TAČR 
Jarolímková, 

Liběna 

Tacitní znalosti a jejich rozvoj jako 

relevantní předpoklad pro kultivaci 

kvality služeb turismu v České 

republice 

ne 

TAČR Hnát, Pavel 

Zacílení investiční podpory v ČR 

s ohledem na předpokládané 

dopady technologických změn 

ano 

TAČR 
Král, Petr - 

spolunavrhovatel 

Humanitní rozměr plánů udržitelné 

městské a regionální mobility 
ano 

Tuzemské granty celkem 5/14 

Visegrad Fund Vlčková, Jana 
Challanges in attracting and 

maintaining FDI in v 4 countries 
ne 

Visegrad Fund Vošta, Milan 
Western Balkans as a new EU 

region 
ne 

HORIZON2020 
Garlick, Jeremy 

Alan 

China's economic statecraft in 

Central and Eastern Europe in the 

era of the Belt and Road Initiative 

evaluace 

MŠMT - mobility 

ČR – Ukrajina 
Šauer, Petr 

Institutional and financial 

mechanism for reaching consensus 

between authorities and polluting 

entreprises on waste water 

management 

ne 

Polish Ministry of 

Foreign Affairs 

Votoupalová, 

Markéta 

Polish-Czech Academic Forum on 

Culture and European Identity: 

Past, Present and Future 

ano 

Zahraniční granty celkem 1/5 

 

 
5.3. Využití institucionální podpory  

na dlouhodobý koncepční rozvoj vědy a výzkumu na FMV 

V souladu s plánem byly v roce 2018 podpořeny aktivity k dosažení konkrétních cílů 

v oblasti institucionálně organizačního směřování fakulty, a to v oblastech:  

1. Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu  

2. Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 

3. Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder 

4. Vydávání recenzovaných periodik 
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5.3.1 Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu na FMV 

Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu na FMV zahrnuje několik okruhů činnosti: 

podporu, administrativu a řízení rozvoje vědy a výzkumu; podporu doktorského studia 

a podporu kvalifikačního růstu akademických pracovníků. Pro tuto oblast bylo alokováno 

celkem 2.367.326,- Kč, což činí 20,27 % z celkové částky určené na institucionální podporu 

výzkumné organizace. 

Tab. 5.3: Výdaje v oblasti řízení a podpory vědy a výzkumu na FMV v r. 2018 

Podpořená aktivita 
Alokovaná částka 

(v Kč) 

Relativní podíl 

(v %) 

podpora, administrativa a řízení 1.772.023 15,17 

podpora doktorského studia 390.673 3,35 

podpora kvalifikačního růstu akademických 

pracovníků 
204.630 1,75 

Celkem  2.367.326 20,27 

  

Položka „podpora, administrativa a řízení“ zahrnuje náklady na řídící, metodické, 

koordinační a administrativní činnosti na úseky vědy a doktorského studia. Konkrétně byly 

z těchto zdrojů financovány následující výdaje: úvazek asistenta proděkana pro vědu 

a doktorské studium, odměny za řídicí, koordinační a metodické činnosti pro celkem šest 

pracovníků FMV, veškeré materiální náklady na úseku vědy a doktorského studia, všechny 

administrativní poplatky související se zahraničními platbami a poplatky za recenzní řízení. 

Položka zahrnuje rovněž příslušné zákonné odvody.  

Členství v mezinárodních organizacích, které významným způsobem přispívá ke 

zviditelnění fakulty a jejích jednotlivých kateder navenek, je rovněž platformou pro 

internacionalizaci vědecko-výzkumných aktivit FMV. Proto byly v souladu s Plánem poplatky 

spojené se členstvím ve významných organizacích podporujících vědecko-výzkumný potenciál 

fakulty hrazeny z prostředků fakulty (jde např. o organizace The Association of Professional 

Schools of International Affairs, European Consortium for Political Research, The European 

Association of Communitacions Agencies a další). Veškeré další náklady spojené se členstvím 

v organizacích pokrývajících dílčí oblasti profesního zájmu jednotlivých kateder hradily 

příslušné katedry samy z prostředků, které získaly k rozvoji jejich vědecko-výzkumné činnosti. 

V souladu se schváleným Plánem pokračoval ve své činnosti Fakultní výzkumný tým (FVT), 

jenž plnil především metodickou a koordinační funkci s důrazem na sdílení a přenos informací 

v oblasti vědy a výzkumu uvnitř fakulty. Tým slouží jako podpůrná struktura pro vědeckou 

činnost celé fakulty a skládá se ze dvanácti členů, kteří zastupují jak odborné, tak jazykové 

katedry FMV. Finanční náklady zahrnují odměny pro členy FVT (včetně zákonných odvodů), 

a to s přihlédnutím k účasti na jednotlivých zasedáních.  

Celkově bylo v aktualizaci Plánu, která byla projednána na zasedání Vědecké rady FMV dne 

7. března 2018, pro položku „podpora, administrativa a řízení“ vyhrazeno 15 % z celkové 

částky určené na institucionální podporu výzkumné organizace. Skutečné čerpání v r. 2018 

činilo 15,17 % z přidělené částky, čerpání tedy proběhlo zcela v souladu s plánem. 

Permanentní kvalifikační růst akademických pracovníků FMV je klíčovým předpokladem 

pro rozvoj fakulty ve vědecké i pedagogické oblasti. Fakulta mezinárodních vztahů usiluje 

o vytvoření podmínek umožňující plynulý kvalifikační růst; jedním z nástrojů je stimulační 

program ke zvyšování kvalifikace akademických pracovníků ve formě jednorázových odměn. 

V roce 2018 proběhla tři habilitační řízení akademických pracovníků FMV (JUDr. Nicole 

Grmelové, Ph.D., Ing. Zuzany Křečkové Kroupové, M.A., Ph.D. a Mgr. Jany Vlčkové, Ph.D.), 

všichni dostali v souladu s Plánem odměnu za kvalifikační růst. Dále byla úspěšně dokončena 

dvě jmenovací řízení akademických pracovníků FMV (doc. PhDr. Karla B. Müllera, Ph.D. 
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a doc. Ing. Stanislava Šarocha, Ph.D.). Odměna za zvýšení kvalifikace byla vyplacena prof. 

Karlovi B. Müllerovi, prof. Šaroch vzhledem k následným krokům (jmenování prezidentem 

republiky) dostane odměnu v roce následujícím. v této položce jsou také zahrnuty odměny 

členům komisí habilitačního a jmenovacího řízení a odměny oponentům habilitačních prací 

(v souladu s výší schválenou v Plánu). Celkem na Vědecké radě FMV proběhlo v roce 2018 

sedm habilitačních řízení, jedno jmenovací řízení bylo zastaveno na vlastní žádost.  

Doktorské studium tvoří vrchol vzdělávací pyramidy s důrazem na vědeckou činnost 

doktorandů. Kvalitní a fungující doktorské studium je předpokladem dalšího rozvoje fakulty 

jako výzkumné instituce. Doktorské studium významně přispívá k publikační činnosti fakulty 

a je nezbytné pro další kvalifikační růst akademických pracovníků. S ohledem na význam 

doktorského studia podpořila FMV v roce 2018 odměnou školitele, jejichž doktorandi úspěšně 

obhájili doktorskou disertační práci, autory posudků na disertační práce a interní i externí členy 

komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací. Položka zahrnuje rovněž část odměn pro 

referentku pro doktorské studium. v r. 2018 se uskutečnilo 16 úspěšných obhajob disertačních 

prací a FMV se tedy může pochlubit 16 úspěšnými absolventy doktorského studia. 

Celkem bylo v aktualizaci Plánu pro položku „podpora doktorského studia a podpora 

kvalifikačního růstu akademických pracovníků“ vyhrazeno 5 % z celkové částky určené na 

institucionální podporu výzkumné organizace. Skutečné čerpání v r. 2018 činilo 5,1 % 

z přidělené částky, čerpání tedy proběhlo zcela v souladu s plánem. 

 

5.3.2 Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 

V roce 2018 bylo pro oblast podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti celkově 

alokováno 1.559.090,- Kč, což činí cca 13,35 % z celkové částky FMV na institucionální 

podporu výzkumné organizace.  

 

Tab. 5.4: Výdaje v oblasti podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti v r. 2017 

Podpořená aktivita 
Alokovaná částka 

(v Kč) 

Relativní podíl 

(v %) 

Odměny za excelentní publikační a vědecko-

výzkumnou činnost  
341.700 2,93 

Externí vědečtí pracovníci 1.163.790 9,97 

Řízení centra excelence 13.400 0,11 

Významné konference a projekty (EISA, EMAC 

aj.) 

40.200 0,34 

Celkem 1.559.090 13,35 

 

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. musejí 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. 2018 prokazatelné úspěchy – byly publikovány 2 články 

typu Jimp v Q1, 2 články typu Jimp v Q2 a 1 článek typu JSC v Q1.  

Vzhledem k tomu, že podle Plánu jsou financováni také špičkoví externí vědečtí pracovníci 

tvořící jádro vznikajícího mezinárodního výzkumného centra FMV, jejichž hlavním úkolem je 

dosahování špičkových vědecko-výzkumných výstupů, byla v rámci této položky poskytnuta 

finanční podpora zahraničním vědeckým pracovníkům, kteří v průběhu roku 2018 pracovali na 
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FMV (jeden z nich uspěl v grantové soutěži GAČR). Předmětem odměn byly také úspěšně 

podané grantové projekty, které podali akademičtí pracovníci FMV. v r. 2018 se fakultě 

mimořádně dařilo, získala dva projekty TAČR a tři projekty GAČR (z toho jeden na pozici 

spoluředitele). Oproti předcházejícím rokům jde tedy o významný pokrok. Lze konstatovat, že 

strategie dosahování významných vědecko-výzkumných výstupů nese první úspěchy. 

Podpořeny byly významné konference a projekty, které značně přesáhly národní hranice. 

V září 2018 FMV uspořádala konferenci European Marketing Academy (Regional Conference) 

s tématem Marketing Challenges, Innovations and Trends in Emerging Markets. Rovněž v září 

2018 FMV spolupořádala celosvětovou konferenci European International Studies Associaton 

(EISA, 12th Pan-European Conference on International Relations), které se zúčastnilo na 1.200 

odborníků z celého světa, a která zaznamenala v odborné komunitě velmi pozitivní ohlas.  

 

5.3.3 Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV 

V roce 2018 bylo v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých kateder 

celkově rozděleno 5.020.700,- Kč, což činilo 43 % z celkové částky FMV určené na 

institucionální podporu výzkumné organizace.  

 

Tab. 5.5: Výdaje v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti kateder v r. 2018 

Katedry FMV Alokovaná částka (v Kč) Relativní podíl (v %) 

KCR 146.100 2,45 

KMO 923.800 15,51 

KOPKK 690.400 11,59 

KPOL 841.700 14,13 

KPEP 650.500 10,92 

KSE 829.300 13,93 

SMSJM 1.248.500 20,97 

KAJ 100.300 1,68 

KNJ 252.800 4,25 

KROJ 258.700 4,34 

KRUJ 12.700 0,21 

Celkem  5.954.800 100,00 

 

Prostředky, které byly katedrám na rok 2018 přiděleny k rozvoji a zkvalitnění 

vědecko-výzkumné činnosti kateder, zohledňovaly podíl jednotlivých kateder na vědeckém 

výkonu za období uplynulých dvou let (tj. v letech 2016 a 2017). 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 a kapitoly 

v monografiích, články v odborných časopisech, příspěvky ve sbornících z konferencí 

indexované v databázi CPCI). Určitá část prostředků byla použita na rozšíření fondu odborné 

literatury k tématům, kterým se katedry ve své výzkumné činnosti věnují. 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 apod.).  

V aktualizaci Plánu pro r. 2018 bylo upřesněno, že „Výsledkem … hodnocení bude přidělení 

dodatečných finančních prostředků … na tři nejlepší katedry, a to v poměru 3,5 % pro nejlepší 

katedru, 2,5 % pro druhou nejlepší a 2 % pro třetí nejlepší.“ Uvedená procenta byla vztažena 

k celkové výši prostředků, které FMV získala na institucionální podporu. Jednotlivé katedry 
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vypracovaly autoevaluační zprávy podle předem zadané metodiky a v březnu 2018 členové 

FVT tyto zprávy vyhodnotili. Každý člen FVT určil pořadí tří nejlepších kateder, přičemž za 

udělení prvního místa byly přiděleny 3 body, druhého 2 body a třetího 1 bod. Po sečtení bodů 

vyplynulo následující pořadí: 1. místo – Katedra politologie (celkem 23 bodů) 2. 

místo – Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (celkem 16,1 bod) 3. místo – Katedra 

mezinárodního obchodu (celkem 8,5 bodu). Členové FVT dále sepsali za každou katedru krátké 

slovní hodnocení autoevaluačních zpráv ostatních kateder, které bylo vedoucím kateder 

poskytnuto jako zpětná vazba. Celkem bylo takto rozděleno mezi katedry 934.100,- Kč, tabulka 

5.5 tuto částku již obsahuje).  

Podpořeny byly individuální vědecké a výzkumné projekty, zejména aktivní účast na 

konferencích s publikačním výstupem, letní školy (s využitím celoškolského katalogu podpor) 

atd. Katedry z přidělených prostředků podporovaly také uspořádání celosvětových, evropských 

či celostátních konferencí: 

 KRÁL, Petr, ČERNÁ, Iveta, KŘENKOVÁ, Eva, BOLOTOV, Ilya, ČAJKA, Radek, 

DRÁBIK, Peter, KRNÁČOVÁ, Paulína, MACHKOVÁ, Hana, DAŇO, 

Ferdinand, TAUŠER, Josef, KARLÍČEK, Miroslav, ŽÁK, Štefan, KUBIČKOVÁ, 

Viera, BALÁŽ, Peter, LIPIANSKA, Júlia, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, MÜLLER, 

Štěpán, SATO, Alexej, STŘÍTESKÝ, Václav, TAHAL, Radek, KITTOVÁ, 

Zuzana. 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the 

Changing Business Environment[online]. Prague, 25.05.2018. Dostupné 

z: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf. 

Celosvětová konference (Účastníků: 84, z toho zahraničních: 68). 

 LEIRA, Halvard, ZARAKOL, Ayse, BOŽKOVÁ, Lucie, TALLIS, 

Benjamin, ZEMANOVÁ, Štěpánka, DRULÁKOVÁ, Radka. 12th Pan-European 

Conference on International Relations [online]. Prague, 11.09.2018 – 15.09.2018. 

Dostupné z: http://www.eisapec18.org/. Celosvětová konference (Účastníků: 1347, z 

toho zahraničních: 1284). 

 STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, PROCH, Dominik, HAVLOVÁ, Radka, SANKOT, 

Ondřej, TOMEČKOVÁ, Lenka, GARLICK, Jeremy Alan, JANKOVIC, Vukica. 4th 

China-CEE Economic Forum [online]. Prague, 15.11.2018. Dostupné 

z: https://cas.vse.cz/aktuality/ze-spolecne-konference-fmv-a-sdufe-4th-china-cee-

economic-forum/. Celosvětová konference (Účastníků: 26, z toho zahraničních: 11). 

 ŠAUER, Petr. Environmental Economics, Policy and Internal Environmental 

Relations. Prague, 06.12.2018 – 07.12.2018. Celosvětová konference (Účastníků: 54, 

z toho zahraničních: 32). 20th International Conference. 

 ZADRAŽILOVÁ, Dana, KLÁNOVÁ, Eva. Udržitelnost pro výrobu a obchod. Praha, 

VŠE, 10.05.2018. Celostátní konference (Účastníků: 60, z toho zahraničních: 0). 

 ZADRAŽILOVÁ, Dana, KRÁSNÁ, Barbora, NOVÁKOVÁ, Marta. Retail Summit 

2018 [online]. Praha, 06.02.2018 – 07.02.2018. Dostupné z: http://www.retail21.cz/. 

Celosvětová konference (Účastníků: 1000, z toho zahraničních: 100). 

 

 

5.3.4 Vydávání recenzovaných periodik FMV 

V roce 2018 bylo na oblast vydávání recenzovaných periodik FMV alokováno 43.470,- Kč, 

což činilo 0,38 % z celkové částky FMV určené na institucionální podporu výzkumné 

organizace. 

 

 

https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf
http://www.eisapec18.org/
https://cas.vse.cz/aktuality/ze-spolecne-konference-fmv-a-sdufe-4th-china-cee-economic-forum/
https://cas.vse.cz/aktuality/ze-spolecne-konference-fmv-a-sdufe-4th-china-cee-economic-forum/
http://www.retail21.cz/
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Tab. 5.6: Podpora vydávání recenzovaných periodik FMV v r. 2018 

Podpořená aktivita 
Alokovaná částka 

(v Kč) 

Relativní podíl 

(v %) 

časopis Současná Evropa – tisk a odměny za 

recenzní posudky a redakci časopisu 
43.470 0,38 

Celkem 43.470 0,38 

 

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. Pro r. 2018 nebyly vyčleněny prostředky 

z institucionální podpory speciálně pro vydávání recenzovaných časopisů, nicméně bylo 

konstatováno, že podpora vydávání recenzovaných periodik na FMV bude poskytována 

i nadále, ale bude hrazena z jiné zakázky. Vzhledem k disponibilním zdrojům se však vedení 

FMV rozhodlo použít prostředky institucionální podpory i v r. 2018 na tradiční podporu 

recenzovaného časopisu Současná Evropa. Financovány byly náklady na činnost redaktora 

a editora, tisk a odměny za vypracování recenzních posudků na odborné příspěvky zaslané do 

redakce časopisu. 

 

5.3.5 Vyhodnocení plnění dílčích cílů za rok 2017 

Dílčí cíle byly v aktualizaci Plánu pro rok 2018 stanoveny takto:  

• podat alespoň 15 návrhů projektů účelové podpory, z nichž alespoň 5 bude mít 

mezinárodní charakter;  

• získat alespoň 3 projekty tuzemské účelové podpory a 2 mezinárodní výzkumné 

projekty;  

• zvýšit počet publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem (či časopisech JSC 

s přiděleným SJR, případně ERIH) alespoň o 15 % vzhledem k roku 2017;  

• publikovat alespoň 3 výstupy vědecké činnosti ve špičkových odborných časopisech (s 

AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1, Q2); 

• zvýšit vědecký výkon alespoň o 20 % v porovnání s rokem 2017;  

• uspořádat alespoň 5 velkých mezinárodních konferencí; 

• vykonat alespoň 2 aktivní účasti na prestižních zahraničních konferencích 

celosvětového významu; 

 zahájit alespoň 2 habilitační řízení a alespoň 1 řízení ke jmenování profesorem 

a úspěšně dokončit alespoň 2 řízení (habilitační či jmenovací); 

 zvýšit podíl příjmů pocházející z aplikovaného a smluvního výzkumu (ve srovnání 

s předchozími roky). 

 

Z hlediska plnění stanovených cílů lze uvést následující: 

 bylo podáno 19 návrhů projektů účelové podpory, z nichž v 5 případech šlo o projekty 

mezinárodní; 

 k financování bylo přijato pět tuzemských projektů účelové podpory (3x GA ČR a 2x 

TA ČR); 

 celkově byly v databázi publikační činnosti VŠE (PCVSE) k 26. únoru 2019 evidovány 

za FMV tyto vědecko-výzkumné výstupy: 

o 12 odborných monografií, 

o 17 kapitol v odborných monografiích,  

o 10 článků v časopisech s impakt faktorem (z toho 2 jsou indexované ve 

Web of Science v Q1 a dva v Q2),  
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o 23 článků v časopisech z databáze Scopus,  

o 51 článků recenzovaných (typu JOST) a  

o 10 příspěvků publikovaných ve sbornících indexovaných v CPCI; 

 fakulta uspořádala nebo spolupořádala 6 velkých mezinárodních konferencí; 

 proběhlo 7 habilitačních řízení, 1 jmenovací řízení bylo zastaveno na žádost uchazeče, 

1 akademický pracovník byl jmenován profesorem v oboru Mezinárodní ekonomické 

vztahy. 

Dílčí cíle pro rok 2018 lze považovat za splněné. Publikační činnost se začíná postupně stále 

více soustřeďovat na kvalitní impaktfaktorové a scopusové časopisy, což je naprosto v souladu 

s dlouhodobou strategií FMV. Podařilo se publikovat čtyři výstupy vědecké činnosti ve 

špičkových odborných časopisech (s AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1, Q2); dva jsou 

v databázi WoS zařazené v kvartilu Q1 a dva jsou v databázi WoS zařazené v kvartilu Q2. 

Tento dílčí cíl je možné považovat za zcela splněný. Všechny tyto excelentní publikační 

výstupy se přitom váží k oborům vyučovaným na FMV. Zvýšení publikačního výkonu o 20 % 

v porovnání s r. 2017 nelze spolehlivě vyhodnotit, protože nejsou známy aktuální hodnoty RIV, 

které se k publikacím typu Jimp a Jsc budou vázat. Zvýšená produkce publikací v nejkvalitnějších 

časopisech oborů vyučovaných na FMV je dobrým příslibem do budoucna. 

Projekty účelové podpory jsou základním předpokladem pro dlouhodobý vědecký rozvoj 

fakulty, a to zejména s ohledem na kvalifikační růst akademických pracovníků 

a vědeckovýzkumné zakotvení doktorských studijních programů. Tuzemské a mezinárodní 

vědecké granty jsou zdrojem externího financování, jež umožňuje řešení specifických 

výzkumných úkolů ve vazbě na hlavní směry výzkumné činnosti fakulty. V oblasti přijatých 

projektů účelové podpory zaznamenala FMV v r. 2018 mimořádný úspěch (zejména 

v porovnání s několika uplynulými lety). Bylo podáno 19 návrhů projektů účelové podpory, 

z nichž v 5 případech šlo o projekty mezinárodní. K financování bylo přijato pět tuzemských 

projektů účelové podpory (3 x GA ČR a 2 x TA ČR), a 1 mezinárodní projekt účelové podpory. 

Zvolená strategie FMV začíná nést první významné úspěchy, což je dokladem správnosti 

nastoupené cesty.   

Vzhledem k tomu, že FMV si za základní cíl své činnosti v oblasti vědy a výzkumu klade 

stimulaci vynikající vědecko-výzkumné činnosti, účastní se spolu s dalšími fakultami VŠE 

v Praze od r. 2017 programu OP VVV (MŠMT ČR) 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 byl přijat k financování také projekt OP VVV Mezinárodní mobility pro 

rozvoj vědy na VŠE v Praze, na kterém FMV participuje jako jedna z fakult. Cílí na posílení 

vědecko-výzkumných kapacit s mezinárodním přesahem v oblasti výzkumu oblasti globálních 

hodnotových řetězců (technologických změn, produktových strategií, regulací státu). V r. 2018 

byl přijat zahraniční excelentní výzkumník, který posílí kapacity FMV v uvedené oblasti.  

Pokud jde o srovnání rámcového rozpočtu pro rok 2018 s jeho skutečným čerpáním, pak je 

třeba konstatovat, že plánované a skutečně alokované podíly se významněji neliší ani v jedné 

položce, a že byly čerpány v souladu s plánovanou alokací prostředků. Část prostředků 

nevyčerpaných v položce Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti byla přesunuta do 

položky Vydávání recenzovaných periodik. Tyto výdaje nebyly původně plánovány, ale 

vzhledem k disponibilním prostředkům byly pro tento již tradiční účel použity. 
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Tab. 5.7: Rámcový rozpočet na r. 2018 a jeho skutečné čerpání 

Podpořená aktivita 
Alokovaná částka 

(v Kč) 

Relativní podíl 

(v %) 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder  43 43 
Podpora, administrativa a řízení  15 15,17 
Podpora doktorského studia a kvalifikačního 

růstu  
5 5,1 

Podpora excelentní vědecko-výzkumné 

činnosti 
14 13,35 

Podpora nekvantitativních vědecko-

výzkumných výkonů 

8 8 

Vydávání recenzovaných periodik 0* 0,38 

Režie VŠE 15 15 

Celkem 100 100 

 

 

5.4. Využití účelové podpory v rámci specifického výzkumu 

Prostředky určené na podporu specifického výzkumu byly v roce 2018 využity v souladu 

s podobou podpory výzkumu, vývoje a inovací. Návrhy nových projektů a žádosti 

o pokračování víceletých projektů mohly být předkládány do soutěže do 19. prosince 2017. 

Řešení nových a pokračování již běžících projektů bylo zahájeno 1. března 2018.  

Grantová rada Fakulty mezinárodních vztahů (GRF) se sešla 10. ledna 2018 a 31. ledna 

2018, kdy rozhodla o závěrečném hodnocení projektů ukončených, o konečném výběru 

pokračujících projektů a o výběru nových projektů. 

Ze čtyř vědeckých projektů řešených a ukončených v roce 2017 byly všechny hodnoceny 

jako splněné. Rovněž projekt na podporu organizace studentské konference byl splněn bez 

výhrad. Pokud jde o pokračování projektů, které byly přijaty k financování v roce 2016, pět 

projektů bylo schváleno k financování se snížením rozpočtu. 

V letech 2016 a 2017 byly podány projekty, jejichž řešení se předpokládá v následujících 

letech. Z deseti takovýchto projektů bylo devět schváleno k financování se změnou rozpočtu, 

jeden projekt byl schválen k pokračování beze změn. 

Ze sedmi nově podaných vědeckých projektů byly přijaty k financování čtyři (všechny čtyři 

s úpravou rozpočtu) a tři projekty přijaty k financování nebyly. Jeden projekt na podporu 

organizace studentské konference byl přijat s úpravou rozpočtu.  

Při výběru všech projektů byl stejně jako u hodnocení ukončených projektů IGS i zde kladen 

důraz na stanovení relevantních a dosažitelných cílů, specifikování metodologie, publikačních 

výstupů (kvantitativně i kvalitativně – specifikace počtu publikací a jejich typů, nejlépe 

s uvedením periodika, kam bude potenciální výstup podán k recenznímu řízení – a s časovým 

vymezením), odůvodnění požadovaných finančních prostředků (detailní rozpis rozpočtu) 

a personální zabezpečení. 

Celkem bylo na projekty Fakulty mezinárodních vztahů přiděleno 3 487,74 tis. Kč. Celková 

částka požadovaná na financování všech navržených projektů pro rok 2018 (včetně projektů 

pokračujících) činí 4 842,64 tis. Kč. Z tohoto důvodu rozhodla GRF o přidělení finančních 

prostředků na nové projekty ve výši 956,21 tis. Kč a na pokračující projekty ve výši 2 531,53 

tis. Kč. V součtu tedy bylo mezi projekty rozděleno 3 487,74 tis. Kč, což odpovídá výši 

finančních prostředků alokovaných na Fakultu mezinárodních vztahů.  
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5.5. Publikační činnost 

Publikační činnost je nezbytným předpokladem pro rozvoj fakulty jako výzkumné 

organizace. Je základem kvalifikačního růstu akademických pracovníků, nutnou podmínkou 

pro akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, důležitým 

faktorem úspěchu v žádostech o projekty účelové podpory, kritériem pro rozdělení zdrojů na 

rozvoj výzkumných organizací, specifický výzkum i části normativního rozpočtu vysokých 

škol a také předpokladem mezinárodní známosti i prestiže. Vedení fakulty se snaží dlouhodobě 

a cíleně podporovat zejména špičkovou publikační činnost, a to jak formou přímé i nepřímé 

stimulace, tak i metodické a informační podpory. 

Vedení FMV podporuje takové publikační výstupy, které jsou dlouhodobě klíčové 

z hlediska naplňování strategických priorit fakulty. Důraz je proto kladen zejména na takové 

typy publikačních výstupů, které podmiňují kvalifikační růst akademických pracovníků 

a zvyšují národní i mezinárodní prestiž fakulty jako výzkumné i vzdělávací instituce. Zvláštní 

podpora je věnována excelentní publikační činnosti, která snese srovnání s obdobnými výstupy 

srovnatelných zahraničních institucí.  

Za nejcennější publikační výstupy lze v tomto ohledu považovat zejména články 

v časopisech s impakt faktorem (Jimp) publikované v 1. decilu databáze Web of Science, 

případně v 1. a 2. kvartilu této databáze a příspěvky v časopisech evidovaných ve světově 

uznávaných databázích (zejm. Scopus, JSC). Knižní monografie a příspěvky v tuzemských 

i zahraničních recenzovaných časopisech (JOST) jsou rovněž cenným přínosem k rozvoji 

poznání a zvýšení společenské relevance faktulty. Vývoj počtu publikací FMV v takto 

vymezených kategoriích za posledních 10 let ilustruje následující tabulka. 

 

Tab. 5.8: Vývoj nejvýznamnějších publikačních výstupů FMV v letech 2009–2018 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Impakt 7 1 7 4 11 20 18 13 18 10 

Scopus - 2 5 7 9 15 19 23 23 23 

ERIH+ 1 1 1 4 3 11 49 52 43 - 

Monografie 18 20 16 15 15 12 13 4 7 12 

Kapitola v monografii 61 39 22 23 21 33 19 19 16 17 

Recenzované – seznam 48 36 71 71 39 79 26 25 19 - 

Recenzované – ostatní 68 54 34 70 127 55 33 43 19 50 

Pramen: Databáze publikační činnosti VŠE a vlastní úpravy dle dodávek do RIV 

 

Z tabulky plyne, že oproti roku 2017 došlo sice ke kvantitativnímu poklesu publikačních 

výstupů fakulty, ale kvalita výstupů v databázích Web of Science a Scopus vzrostla. Jde 

o jednoznačně pozitivní trend, který se FMV bude snažit podporovat i nadále. V souladu 

s Metodikou 2017+ jsou kategorie ERIH+, recenzované – seznam a recenzované – ostatní 

sloučeny do jedné kategorie recenzovaný odborný článek – ostatní (JOST).  

V roce 2018 měly celkově nejvíce publikačních výstupů katedry: Katedra světové 

ekonomiky (46), Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (44) a Katedra podnikového 

a evropského práva (39). v grafech 5.1 - 5.4 jsou zobrazena množství vybraných druhů 

publikačních výstupů dle kateder. 
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Graf 5.1: Počet impaktovaných článků dle kateder - 2018    

 
 

Graf 5.2: Počet článků v časopisech z databáze SCOPUS dle kateder – 2018 

 
 

Graf 5.3: Počet ostatních článků (Jost ) dle kateder – 2018 
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Graf 5.4: Počet monografií dle kateder – 2017 

 

 

     

 
 

             

5.6. Ostatní 

Vědecká rada FMV zasedala v roce 2018 celkem třikrát, a to 7. března 2018, 30. května 2018 

a 14. listopadu 2018. Úspěšně proběhlo sedm habilitačních řízení, jedno jmenovací řízení bylo 

zastaveno na žádost uchazeče, dva akademičtí pracovníci byli jmenováni profesorem (v oboru 

Mezinárodní ekonomické vztahy a v oboru Politologie).  V roce 2018 úspěšně absolvovalo 16 

studentů doktorského studia.  
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6. Akademičtí pracovníci 

Na Fakultě mezinárodních vztahů působilo k 31. 12. 2018 celkem 195 pracovníků z toho 

168 učitelů, 4 vědečtí pracovníci a 23 technickohospodářských pracovníků. Fyzický počet 

akademických pracovníků se snížil ve srovnání s rokem 2017 ze 171 na 168, celkový počet 

pracovníků FMV zůstal stejný jako v roce 2017, tedy 195 pracovníků, protože došlo k nárůstu 

v kategorii vědeckých pracovníků o 1 a technickohospodářských pracovníků o 2.  

V kategorii vědeckých pracovníků, která zahrnuje v přepočteném počtu i učitele 

jednotlivých odborných kateder zapojených do grantů Grantové agentury ČR formou 

pracovních poměrů na zkrácený úvazek, došlo meziročně k nárůstu fyzického počtu z 3 na 4, 

v přepočteném počtu pak k poklesu z 5,42 v roce 2017 na 4,22 v roce 2017 vlivem snížení počtu 

zkrácených úvazků na grantech. Fakulta také přijala dalšího zahraničního excelentního 

vědeckého pracovníka na plný úvazek. 

Skupinu technickohospodářských pracovníků tvoří administrativní pracovníci děkanátu: 

studijní referentky (pro všechny typy studia), tajemnice, sekretářka děkana a sekretářky kateder 

a také 3 samostatní odborní pracovníci zaměstnaní na projektu „Rozvoj VŠE“ z Evropských 

strukturálních fondů.  

Přehled kvalifikační struktury akademických pracovníků udává tabulka 6.2, pokles počtu 

akademických pracovníků se odrazil v kategorii odborný asistent (o 3) a asistent (o 1). 

O 1 stoupl počet v kategorii profesor. Přehled současné věkové struktury akademických 

pracovníků udává tabulka 6.3. Při porovnání s rokem 2017 se změna věkové struktury projevila 

především snížením počtu pracovníků ve věkové kategorii do 29 let (o 3), 30 - 39 let (o 14) 

a dále do 50 - 59 let (o 3), naopak stoupl počet akademických pracovníků v kategorii 40 - 49 

let (o 4), 60 - 69 let (o 11) a 70 a více let (o 2). 

 

Tab. 6.1:  Celkový fyzický a přepočtený počet pracovníků podle kateder  

Katedra 

Průměrný 

přepočtený počet 

za rok 2018 

Fyzický počet 

k 31  12. 2018 

Katedra politologie   7,80   7   
Katedra obchodního podnikání 

a komerčních komunikací 13,43   19   
Katedra cestovního ruchu   8,60   10   
Katedra podnikového a evropského práva                                 10,92   15   
Katedra světové ekonomiky                                   15,75   16   
Katedra mezinárodního obchodu                                  17,01   23   
Středisko mezinárodních studií JM                                  13,78   17   
Katedra anglického jazyka   27,75   29   
Katedra německého jazyka                                   13,10   14   
Katedra románských jazyků  10,90   14   
Katedra ruského jazyka                                     4,00   4   

Celkem učitelé     142,86   168   

Vědečtí pracovníci     4,21   4   

Technickohospodářští pracovníci   22,01   23   

Celkem FMV     169,08   195   
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Tab. 6.2:  Kvalifikační struktura akademických pracovníků 

Pracovní zařazení Počet učitelů 
v % z celkového 

počtu 

Profesor    13   7,7   

Docent    28   16,7   

Odborný asistent    123   73,2   

Asistent    4   2,4   

Lektor    0   0   

Celkem FMV     168   100,0   

 

 

Tab. 6.3: 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 let 

Profesor     1  9 3 

Docent   2 6 5 11 4 

Odborný asistent 2 24 37 24 33 3 

Asistent  3 1                      

Lektor          

Celkem 2 29 45 29 53 
 

10 
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7. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání  

Mezinárodní spolupráce FMV ve vzdělávání a v dalších navazujících oblastech přispívá 

k hlubší internacionalizaci fakulty, a to jak z hlediska pedagogického, tak i z hlediska získávání 

mezinárodních zkušeností studentů fakulty. Tato spolupráce se opírá o naplňování principů 

akreditace EPAS Evropské nadace manažerského rozvoje (European Foundation for 

Management Development, EFMD). Fakulta pracuje na dalších reformách a změnách, které 

vyplývají z doporučení hodnotící komise EPAS. FMV se rovněž výrazně podílí na přípravách 

akreditace AACSB na úrovni VŠE. V internacionalizaci jsou také respektovány celoškolské 

priority ohledně rozvoje mezinárodních anglicky vyučovaných oborů. FMV dále prohlubuje 

internacionalizaci prostřednictvím úzké spolupráce s konkrétními cíli s univerzitami, 

korporátními partnery a institucemi. 

K internacionalizaci výuky docházelo formou zapojení zahraničních učitelů, nabídkou kurzů 

v cizích jazycích a zapojením učitelů FMV do výuky na zahraničních univerzitách. Bylo 

otevřeno 43 kurzů 38 hostujících profesorů z více než dvaceti různých univerzit. FMV tak 

nabídla studentům celé školy, včetně výměnných studentů, více než 100 různých kurzů 

vyučovaných v cizích jazycích (včetně jazykových), z čehož většina byla nabízena v zimním 

i letním semestru. Pedagogové se do výuky na zahraničních univerzitách včetně výuky 

kompletních kurzů zapojili 15x (10 učitelů). Jednalo se např. o univerzity: IAE Lyon, 

University of Northern Colorado, Shandong University of Finance and Economics, Miami 

University, WU Wien, Audencia School of Management in Nantes, Hochschule Mainz či 

ISCTE Business School Instituto Universitário de Lisboa. Zkušenosti učitelů ze zahraničí 

potom byly využity v kurzech českých programů. Podařilo se udržet také vysoké zapojení 

expertů z praxe a ze zahraničí do výuky – v roce 2018 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 je u dvou povinných předmětů navazujícího 

magisterského studijního programu Mezinárodní obchod cvičení vedeno v anglickém jazyce. 

V roce 2018 měli studenti navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní 

obchod poprvé šanci zapojit se do dvou double degree programů, a to konkrétně s IAE Lyon 

a University of Vaasa. Hned v prvním roce fungování se zapojil maximální počet, tedy dva pro 

každou partnerskou školu. 

FMV přispěla k rozšíření sítě partnerských univerzit VŠE – studentům se tak nabízel po 

splnění kritérií výběrového řízení širší výběr zahraničního studia (848 míst, z toho 297 pro 

bakaláře, 551 pro magisterské studenty). Od druhé poloviny roku 2016 je rovněž program 

Freemover organizován a financován na úrovni FMV, studenti tak mají možnost studovat i na 

jiných než partnerských univerzitách VŠE. Program v tomto nastavení fungoval i v roce 2018. 

Studenti FMV všech těchto možností využívají nejvíce ze všech fakult VŠE – souhrnně jich 

v minulém roce bylo 274 (bakaláři, magistři). 

Rozvíjí se také projekt stáží v zahraničí, kterých se zúčastnilo 104 studentů. Oproti roku 

2017 se jedná o velmi vysoký nárůst.  

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 2018 byl 40,10 % (273 výměnných studentů - v jednotlivých kurzech, při 

započítání studentů registrovaných do více kurzů, to bylo 1697 výměnných studentů). Celkem 

zde za kalendářní rok 2018 bylo fyzicky 682 výměnných studentů. Uvedené podíly jsou 

nejvyšší za celou VŠE. 

V roce 2018 pokračoval šestým rokem placený bakalářský program International Business, 
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o který byl v porovnání s rokem 2017 vyšší zájem. Do programu nastoupilo 72 studentů. 

Celkem ho ke konci roku 2018 studovalo 156 studentů. Zájem o anglický magisterský program 

International and Diplomatic Studies je klesající, což se odráží v nižsím počtu přijatých 

i studujících studentů. Do programu nastoupilo 10 studentů. Ke konci roku 2018 byl celkový 

počet studentů oboru 29. Úspěšně pokračoval program Economics of Globalization and 

European Integration, který je nositelem ocenění Erasmus Mundus. 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 EPAS. 

Do programu v roce 2018 nastoupilo 35 studentů. Celkem jej ke konci roku 2018 studovalo 78 

studentů. Rozvoj mezinárodních anglicky vyučovaných oborů FMV dosahuje významných 

úspěchů spočívajících v dlouhodobé a udržitelné praxi a získávání zájemců o studium. 

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

studentů pracují na zadaném reálném business projektu, který posléze prezentují před 

mezinárodní komisí. Plánem je projekt dále posílit a rozvíjet. 

Pokračoval rozvoj mezinárodní spolupráce s partnery, se kterými již v minulosti byla 

zahájena úspěšná užší spolupráce a výměna učitelů, a to se Shandong University of Finance 

and Economics, s University of Northern Colorado – Monfort College of Business a Miami 

University, Ohio (zapojení pedagogů do výuky přijímající univerzity). Na konci roku 2018 bylo 

podáno pět nových projektů Kreditové mobility, a to podpora výjezdů akademických 

pracovníků FMV na University of Northern Colorado – Monfort College of Business, 

Shandong University of Finance and Economics, Miami University, Ohio, HSE University St. 

Petersburg a Bar-Ilan University, Izrael. 

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.), 

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 mezinárodní 

double degree CIDD (doc. Štěrbová), Akreditační radě EFMD (doc. Müller) či European 

International Business Academy (Ing. Čajka). 

Řada mezinárodních aktivit byla zabezpečována jednotlivými katedrami a dalšími pracovišti 

a je zahrnuta v jejich části výroční zprávy. 
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8. Zprávy o činnosti kateder 

8.1. Katedra anglického jazyka 

Katedra anglického jazyka je nejpočetnější katedrou VŠE a patří svým rozsahem i kvalitou 

výuky angličtiny mezi nejvýznamnější pracoviště svého druhu v České republice. Na katedře 

působí 28 učitelů, z toho 4 rodilí mluvčí. 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  

Všechny kurzy, které katedra nabízí, jsou určeny studentům, u nichž se již předpokládá 

pokročilá znalost obecné angličtiny.  Katedra se tedy orientuje na výuku odborné angličtiny na 

středně a více pokročilé jazykové úrovni a nenabízí žádné kurzy angličtiny pro začátečníky ani 

kurzy obecného jazyka (s výjimkou přípravy na cambridgeské certifikáty B2 First, C1 

Advanced a C2 Proficiency). 

Katedra anglického jazyka je akreditovaným centrem zkoušek Cambridge English a nabízí 

zkoušky na čtyřech jazykových úrovních včetně nejvyšší možné úrovně – z obecného jazyka 

úroveň B2 – C2 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) a z odborného jazyka B1 – C1 

dle SERR. 

V roce 2018 byly akreditovány a zavedeny do výuky 2 nové předměty: Networking 

a self-positioning: komunikační strategie (Hana Blažková, Ph.D.) a Oxfordská debata (Mgr. 

Kateřina Young). Oxfordská debata je v současné době jedním z aktuálních trendů ve výuce 

cizích jazyků v akademickém prostředí. Jeho začlenění do programu výuky na VŠE formou 

jednosemestrálního volitelného kurzu jednoznačně zvýší konkurenceschopnost absolventů na 

trhu práce, jejich mobilitu a dále přispěje k rozvoji kritického myšlení (v kurzu je zhruba 

poloviční podíl Exchange studentů). 

V roce 2017/18 začala katedra pilotovat zkrácený formát Oxfordské debaty v povinném 

kurzu 2AJ212. Na základě velmi pozitivních ohlasů z řad studentů i zúčastněných pedagogů se 

do tohoto projektu v LS 2018/19 zapojilo již pět pedagogů, tj. 50 % vyučujících kurzu. Do 

budoucna bude Oxfordská debata začleněna jako povinná hodnocená součást tohoto kurzu. 

Někteří AP začali vytvářet vlastní webové stránky (pbworks.com), kde studentům nabízejí 

doplňkové materiály pro studium. 

Kromě angličtiny zajišťuje katedra též výuku čínštiny, a to od začátečníků až po středně 

pokročilé. Katedra se ve velké míře podílí i na výuce studentů v kombinované formě studia 

Manažer obchodu (angličtina je jediný povinný cizí jazyk) a U3V. 

Katedra dále každoročně připravuje a organizuje vstupní testy z českého jazyka pro cizí 

státní příslušníky, zajišťuje výuku v přípravných kurzech pro přijímací zkoušky a od roku 2016 

také Přijímačky nanečisto.   

  

Vědecko-výzkumná činnost  

Mezikatedrový tým (KCR-KAJ) pokračoval v rámci programu "Erasmus+ Strategické 

partnerství" v řešení projektu "Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage 

through Attractions in Tourism", kterého se účastní 5 dalších zahraničních univerzit. 

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

Hana Blažková ukončila doktorské studium oboru Applied Linguistics and Business 

Communication na University of Birmingham. Halka Čapková a Barbora Kocianová získaly po 

absolvování školení v září 2018 certifikát CERT IBET (Certificate in International Business 

English Training). 
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8.2. Katedra cestovního ruchu 

Katedra cestovního ruchu garantuje bakalářský studijní obor Cestovní ruch a regionální 

rozvoj a na magisterském stupni studia hlavní a vedlejší specializaci Cestovní ruch. Pro práci 

KCR je typická úzká provázanost s hospodářskou praxí. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

V roce 2017 pokračovala průběžná inovace kurzů bakalářského i magisterského studia. Na 

výuce se tradičně významně podíleli odborníci z praxe a výuka byla z části realizována formou 

odborných exkurzí a studijních cest. Studenti měli nad rámec výuky možnost zúčastnit se 

odborných akcí Tourfilm, Žofínské fórum apod. Spolupráce probíhá s významnými oborovými 

institucemi (MMR – účast v pracovní skupině pro cestovní ruch; Czech Tourism, AHR, KČT).  

Byl realizován kurz zahraničního profesora (2CR323 M.I.C.E. Management). 

Pro zvýšení dostupnosti studijních podkladů studentům moderní formou byla dále rozvíjena 

vytvořena Platforma otevřených vzdělávacích zdrojů pro obor cestovní ruch, pro kterou byly 

vytvořeny tři nové digitální publikace. 

KCR iniciovala a podpořila vznik studentského spolku CUFR. Dlouhodobý projekt poutě do 

Santiaga de Compostela pokračoval 6. etapou Schwandorf – Regensburg. 

 

Vědecko-výzkumná činnost 

KCR pokračovala v realizaci projektu Erasmus+ MIECAT (Methodology of Interpretation 

of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism), v pozici koordinátora 

mezinárodního konsorcia 6 evropských univerzit. 

KCR se nově stala členem konsorcia 4 univerzit vydávajícího odborný časopis Czech 

Journal of Tourism. 

Byla získána podpora pro projekt Social Media in tourism destinations - a comparison 

between Austria and the Czech Republic v AKTION ÖSTERREICH – TSCHECHISCHE 

REPUBLIK, Wissenschafts- und Erziehungskooperation.  

 

Mezinárodní spolupráce 

Přednášející z KCR se zapojili do mezinárodní mobility (Instituto Internazionale Life 

Beyond Tourism Itálie, Usa - Monfort college of business, Severní Colorado). 

KCR přijala 2 akademické pracovníky ze zahraničí na teachers mobility (Maďarsko, 

Španělsko). 

Ve spolupráci s TIO univerzitou (NL) organizovala KCR 4. mezinárodní studentskou 

konferenci „Ready to know MICE in Prague“ pro cca 300 účastníků. 

Doktorandi KCR úspěšně reprezentovali VŠE na mezinárodním Ph.D. kolokviu, které se 

v roce 2018 konalo na KCR VŠE. 

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

Ing. Marktéa Kalábová úspěšně obhájila disertační práci a získala titul Ph.D. 

Na KCR došlo k personálním změnám a posílení kvalifikační struktury akademických 

pracovníků. 4 členové KCR ukončili během roku 2018 pracovní poměr, přijatí byli 3 noví 

pracovníci, kteří posílili vazby KCR na praxi. Současný stav: 1 spolupracující profesor – garant 

studijních oborů, 2 docenti, 7 Ph.D., 1 AP v aktivním doktorském studiu, 1 MBA, 1 budoucí 

ředitel CzechTourism, 2 exstarostové, 3 členové SVECR, 1 člen AIEST). 

V rámci dalšího vzdělávání absolvovali 2 pracovníci kurz a získali certifikát Trainers Life 

Beyond Tourism. 

Asociace hotelů a restaurací (AHR ČR) udělila cenu Vladimíra Štětiny doc. Indrové za 

celoživotní práci na profesní přípravě mladé generace a přínos cestovnímu ruchu. 
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8.3. Katedra mezinárodního obchodu 

Katedra mezinárodního obchodu je oborovou katedrou, která se specializuje na 

problematiku mezinárodního obchodu a podnikatelského prostředí v oblastech mezinárodní 

finance, mezinárodní obchodní operace, mezinárodní marketing a mezinárodní obchod. V roce 

2018 se KMO zaměřila v souladu s dlouhodobými cíli fakulty na oblasti pedagogiky 

a výzkumu ve výše uvedených oblastech, přičemž sjednocujícím prvkem všech aktivit katedry 

byl důraz na internacionalizaci a propojení činnosti katedry s podnikovou praxí. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

V roce 2018 působilo na KMO celkem 23 učitelů, z toho 1 profesorka, 7 docentů 

a 13 odborných asistentů s titulem CSc. nebo Ph.D., mezi nimi i řada zahraničních pracovníků. 

Katedra se zapojila do výuky povinných i volitelných oboru mezinárodní obchod na 

bakalářském i magisterském studiu, řada členů katedry vyučovala i předměty v rámci 

doktorského studia. Tradičně silné je zapojení KMO do výuky předmětů v anglickém jazyce, 

a to v rámci vedlejší specializace International Business Strategies plně vyučované v anglickém 

jazyce, vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys, bohaté nabídky předmětů pro 

výměnné studenty v magisterském i bakalářském stupni studia a povinných i volitelných kurzů 

v mezinárodních studijních programech International Business – Central European Business 

Realities, CEMS, CESP, v bakalářském studijním programu IBB – International Business.  

V rámci pedagogické činnosti KMO docházelo i nadále k intenzivní spolupráci s praxí. Do 

výuky povinných i volitelných kurzů KMO se pravidelně zapojovali významní manažeři 

mezinárodních firem, v řadě předmětů byly součástí výuky týmové projekty organizované ve 

spolupráci s firemními partnery (např. v předmětech Mezinárodní marketing a Mezinárodní 

marketingová komunikace). V rámci vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys byly 

opět zpracovány studentskými týmy pod vedením pedagogů katedry projekty zadané firemními 

partnery. 

Učitelé KMO vedli také řadu projektů zpracovávaných v rámci odborných stáží studentů 

magisterského studia oboru Mezinárodní obchod. Řada diplomových prací na KMO byla 

zpracována v úzké spolupráci s firmami. 
  

Vědecko-výzkumná činnost 

I v rámci výzkumných aktivit byla akcentována spolupráce s praxí. Výzkumný projekt 

realizovaný ve spolupráci s ČVUT, Českou zemědělskou univerzitou a společností ŠKODA 

AUTO a.s. se v na podzim roku 2018 dostal z fáze výzkumného projektu do fáze testování 

vyvinuté technologie a podnikatelského modelu (ověřená technologie). Jako výsledek tohoto 

dlouhodobého projektu byl spuštěn unikátní koncept komunitního sdílení automobilů studenty 

pražských vysokých škol pod nově vytvořenou značkou Uniqway. 

V září 2018 katedra uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci EMAC Regional, která 

patří k nejprestižnějším marketingovým konferencím v evropském měřítku. 

V závěru roku se pak katedra stala na roky 2019 a 2020 spoluřešitelem grantu TAČR 

a získala na rok 2019 i grant rakousko- české vědecké spolupráce programu Aktion.  

 

Mezinárodní spolupráce 

Učitelé KMO působili v roce 2018 jako hostující profesoři na řadě zahraničních univerzit, 

např. Université Jean Moulin Lyon 3, Audencia Nantes, Université Paris 1 – Panthéon –

Sorbonne a WU Wien, ale také v USA a Číně. Výše uvedené vědecké aktivity, jako konference 

EMAC Regional a mezinárodní grant programu Aktion jen podtrhují internacionalizaci aktivit 

katedry. 
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Kvalifikační a personální rozvoj 

Na podzim 2018 ukončil úspěšně doktorské studium člen KMO Dipl.- Kfm. Michael Bahles, 

který zůstává jako odborný asistent členem katedry i nadále. 

Mezinárodní charakter katedry byl posílen přijetím dvou zahraničních akademických 

pracovnic, paní Aliya Algozhina, Ph.D. a paní Gauri Bhasin. Obě se ihned po nástupu na 

katedru zapojily jak do pedagogické, tak i do vědecké činnosti katedry. Celkově tak bylo na 

KMO v roce 2018 zaměstnáno již 5 zahraničních pracovníků, tedy více než 20 % všech 

pracovníků katedry.  

 

8.4. Katedra německého jazyka 

Katedra německého jazyka zajišťuje výuku hospodářského a v dostatečné míře i obecného 

jazyka na všech jazykových úrovních. V uplynulém roce poskytla katedra jazykový servis 

zahrnující pestrou paletu kurzů nižší a střední jazykové náročnosti všem fakultám VŠE. V roli 

akademického pracoviště FMV pak nabídla katedra studentům domovské fakulty širokou 

nabídku jazykových kurzů vyšší jazykové úrovně, zahrnujících obecně-ekonomický 

i specializovaný oborový jazyk, kurzy vedlejší specializace a kurzy zaměřené na jazykovou 

průpravu vedoucí k získání mezinárodních jazykových certifikátů. Vedle kvality a širokého 

záběru poskytované výuky klade katedra dlouhodobě důraz i na vědeckou a publikační činnost, 

a proto ji lze právem řadit k významným vysokoškolským pracovištím svého druhu v České 

republice. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

Katedra po celé období usilovala o udržení vysokého standardu pedagogického procesu 

a vyvíjela aktivity, jimiž se snažila úroveň výuky ještě zlepšit. Důkazem toho jsou jak úspěšně 

řešené projekty IRS, tak i práce na inovaci skript „Fachsprache Wirtschaft Neu I. a II.“, 

učebního materiálu určeného pro první čtyři semestry bakalářského studia. Vedle zmiňovaného 

skripta byly v uplynulém roce dokončeny i další učební materiály, které budou otištěny 

počátkem roku 2019. 

Ke zkvalitnění pedagogického procesu rovněž přispívají semináře a školení, zde lze uvést 

např. workshopy nakladatelství Hueber Verlag „Němčina pro profesní uplatnění“ či „Tipy 

a triky ve výuce němčiny, kterých se v uplynulém roce členové katedry účastnili. 

V uplynulém roce získali studenti poprvé možnost naplno využít kompletních testovacích 

INSIS-databází jak pro řadu prvního (2NJ201 - 2NJ204), tak i druhého jazyka (2NJ101 - 

2NJ106). Obě rozsáhlé databáze jsou výsledkem úspěšně realizovaných projektů IRS. Četné 

kladné studentské ohlasy svědčí o významu a prospěšnosti těchto online podpor. 

Již třetím rokem probíhaly zkoušky jazykových certifikátů Goethe Institutu. Katedra - 

pověřená Goethe Institutem provádět tyto zkoušky - nabídla studentům možnost získání 

certifikátů úrovně B2 a C jak v zimním, tak i letním termínu. 

  

Vědecko-výzkumná činnost 

Katedra dokázala publikovat 3 články v zahraničních časopisech vedených v databázi 

Scopus. Pozitivně hodnotit lze spolupráci s katedrou politologie v rámci řešení projektu GAČR. 

(Přeshraniční spolupráce v Euroregionu NISA). Díky kolegovi Cramerovi měla katedra 

zastoupení v mezinárodního Erasmus-projektu „Fallstudien in der Ausbildung“, kde 

spolupracuje VŠE s Univerzitou v Kolíně nad Rýnem a Univerzitou v Krakově. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Vedle mezinárodních aktivit dlouhodobějšího charakteru (spolupráce s německým GI, 

Švédským institutem a velvyslanectvím - zde bylo konkrétním efektem v uplynulém roce 

pozvání kol. Novákové na dvě konference (Stockholm a Bukurešt), týkající se problematiky 
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výuky švédštiny, dále je možno uvést spolupráci s fakultou aplikovaných jazyků Ekonomické 

univerzity v Bratislavě), lze díky kolegovi Cramerovi aktuálně připočíst již zmiňovanou 

spolupráci v rámci Erasmus-projektu s Univerzitami Kolín nad Rýnem a Krakov. 

    

8.5. Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací 

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací se specializuje zejména na 

problematiku podnikání v maloobchodě a řízení retailingových firem v lokálním, a především 

mezinárodním kontextu. Podílí se povinnými předměty na výuce bakalářského a navazujícího 

magisterského programu Mezinárodní obchod. Katedra byla v roce 2018 garantem 

bakalářského studijního oboru Manažer obchodu realizovaného v kombinované formě studia 

a tří vedlejších specializací: Retail Business, Komerční komunikace a Informační a prezentační 

technologie v praxi. 

  

Studijní a pedagogická činnost  

V roce 2018 připravila katedra v souvislostí s reakreditací studijních oborů do programů pro 

bakalářský program Mezinárodní obchod předmět Retail Business, který nahradí původní 

předměty Retail Management a Retail Marketing. Ve vedlejší specializaci pro navazující 

magisterské programy Retail Business prohloubila problematiku výzkumu trhu a pro předmět 

Fashion Management byla publikována stejnojmenná odborná monografie. Autorský kolektiv 

tvoří Vladimíra Khelerová z KOP KK, Klára Haunerová, zakladatelka a majitelka Institutu 

módní tvorby v Praze a Zuzana Šimonovská, zakladatelka a ředitelka Ústavu práva módního 

průmyslu. 

Katedra přispěla k internacionalizaci pedagogického procesu výukou 3 povinných předmětů 

v programu International Business, 11 volitelnými předměty, ve kterých studovali výměnní 

studenti, a organizovala výuku 3 zahraničních visiting profesorů. 4 členové katedry v průběhu 

roku 2018 vyučovali na našich zahraničních partnerských univerzitách. 

V rámci programů celoživotního vzdělávání katedra zorganizovala a realizovala ve 

spolupráci s ESAC – European Studies Abroad Centre letní univerzitu pro zahraniční studenty 

a podzimní univerzitu pro Virginia Tech. University z USA. Spolupráce trvá již přes 10 let. 

K akreditaci byl předložen program Mezinárodní retailing, který je určen pro navazující 

magisterský stupeň a je připraven v kombinované formě studia.  

 

Vědecko-výzkumná činnost  

V roce 2018 byly realizovány dva projekty smluvního výzkumu zaměřené na omezení 

plýtvání potravinami v dodavatelském řetězci a vývoj marží u potravinářského zboží 

(odběratelé SOCR a GS1). Katedra se také ucházela s projekty o podporu z GAČR 

(problematika výzkumu chování spotřebitele) a TAČR (problematika dalšího vývoje funkcí 

obchodních center), kde bohužel nebyla úspěšná. Podstatně se zvýšila kvalita publikační 

činnosti. Nově byli přijati 4 externí doktorandi (problematika nasazení technologií v retailu 

a vztah k nákupnímu chování a finanční výkonnosti firmy, společenská odpovědnost 

korporací). 

 

Mezinárodní spolupráce  

Mimo výše uvedené pedagogické aktivity se uskutečnilo několik zahraničních stáží Tomáše 

Sadílka podpořených z celoškolských zdrojů, jejichž smyslem bylo navázat spolupráci 

s obdobně specializovanými pracovišti na uznávaných zahraničních univerzitách. Zkušenosti 

byly využity při přípravě obsahu výše zmíněného programu Mezinárodní retailing a pro 

směrování publikační činnosti členů katedry. 
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8.6.  Katedra podnikového a evropského práva 

V roce 2018 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  

S ohledem na rozhodnutí neakreditovat bakalářský studijní program Podnikání a právo, byla 

hlavní pozornost věnována zpracování podkladů pro akreditaci navazujícího magisterského 

studijního programu Podnikání a právo v rámci institucionální akreditace VŠE. V této 

souvislosti došlo nejen k inovaci některých předmětů, ale k celkové změně struktury předmětů. 

Současně s tím byly zpracovány sylaby nových povinných předmětů, které vstoupí do 

studijních programů Mezinárodní obchod a Cestovní ruch v bakalářském stupni studia. 

Nově byla zpracována vedlejší specializace Podnikatel a spotřebitel v právu ČR. 

V rámci internacionalizace výuky katedra zajišťuje kurzy v cizích jazycích, např. 

mimosemestrální kurz Právní a ekonomické aspekty investování do nemovitostí 2PR415, který 

probíhá v anglickém jazyce. Dále je v anglickém jazyce vyučován také kurz 2PR151 Úvod do 

práva (JUDr. Grmelová, Ing. Andreisová/Ing. Vaňkátová, Mgr. Hubková).  

Ve spolupráci s Komorou auditorů pokračovala katedra ve výuce při přípravě na zkoušky 

auditorů z Práva v podnikání, včetně zpracování závěrečných testů. Pracovníci katedry se 

zapojili i do výuky v programech profesního vzdělávání organizovaných VŠE (PIBS, ISBM, 

Institut oceňování majetku) i jinými subjekty.    

  

Vědecko-výzkumná činnost  

Členové katedry pokračovali v řešení projektu Erasmus „Online Study Platform on 

Mediation“, kde jsou spoluřešiteli společně s Univerzitami v Lotyšsku, Litvě, Rakousku, Itálii 

a Bulharsku. V závěru roku se práce soustředila na přípravu metodické příručky pro výuku 

mediace. 

Pozitivní ohlas měl i X. ročník Mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání 

vybraných členských států EU“, kterou uspořádala katedra ve spolupráce s Katedrou 

obchodního práva EU v Bratislavě a OPF SU v Karviné. 

  

Mezinárodní spolupráce  

V roce 2018 pokračovala spolupráce katedry s John Marshall Law School Chicago, 

s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě a s Univerzitou v Turku (kampus Pori). Učitelé 

katedry se aktivně účastnili mezinárodních konferencí v zahraničí.  

  

Kvalifikační a personální rozvoj  

V roce 2018 bylo úspěšně ukončeno habilitační řízení doc. JUDr. Nicole Grmelové, Ph.D. 

 

 

8.7. Katedra politologie 

Katedra politologie FMV VŠE je jedním z nejstarších pracovišť tohoto zaměření v ČR. 

V současné době zajišťuje akreditované studium doktorského programu Politologie. Mimo to 

katedra zabezpečuje také výuku pro další akreditované programy FMV v bakalářském 

i magisterském stupni a nabízí vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy. Tematicky 

se členové katedry zaměřují zejména na problematiku lobbingu, veřejné správy, občanské 

společnosti, udržitelnosti liberální demokracie a na komparace politických systémů. Katedra 

dlouhodobě spolupracuje s řadou nevládních organizací i státních institucí. Katedra 
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spolupracuje také se studenty VŠE sdruženými v Klubu mladých politologů. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

V roce 2018 pokračoval plánovaný útlum předmětů magisterského studia oboru politologie. 

Katedra opět rozšířila nabídku svých volitelných předmětů v angličtině, a to konkrétně 

o bakalářské kurzy 2PL392 Společenská odpovědnost firem a 2PL341 Mediální a informační 

politika v soudobých znalostních společnostech: předpoklady, priority a výzvy, který je 

vyučován hostujícím profesorem. Několik dalších klíčových předmětů, které katedra vyučuje 

pro jiné obory FMV, bylo v rámci probíhající změny akreditačního systému podstatně 

inovováno a reakreditováno. 

 

Vědecko-výzkumná činnost 

V roce 2018 pokračovalo řešení grantu „Aktivní hranice jako zdroje evropeizace? 

Případová studie trojmezních euroregionů Nisa a Šumava“ pod vedením prof. Müllera 

(financováno z prostředků GAČR). Prof. Dvořáková a dr. Vymětal se nadále účastnili řešení 

evropského projektu COST (Professionalization and Social Impact of European Political 

Science), který bude pokračovat i v nadcházejícím roce. Prof. Dvořáková se stala členkou 

advisory board projektu Horizon 2020 (Demos: Democratic efficacy and the varieties of 

populism in Europe). 

Dr. Němec absolvoval půlroční výzkumný pobyt na German Institute of Global and 

Area Studies v Hamburku. Dr. Vymětal působil v organizačním týmu VII. Kongresu České 

společnosti pro politické vědy. 

 

Mezinárodní spolupráce 

V roce 2018 se nově rozběhla spolupráce s Cardiff University v UK návštěvou hostující 

lektorky, která se v rámci programu Erasmus+ zapojila do výuky anglických předmětů katedry. 

Pokračovala také dlouhodobá spolupráce s hostujícím profesorem z Ariel University v Izraeli, 

který v roce 2018 na FMV úspěšně akreditoval svůj druhý kurz. Nově katedra začala 

spolupracovat s hamburským German Institute of Global and Area Studies.  

Dva členové katedry se v roce 2018 zapojili do výuky na zahraničních univerzitách v rámci 

projektu Erasmus+. Pokračuje také spolupráce Dr. Vymětala na monitoringu transparentnosti 

financování voleb v Kosovu, kterou zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

  

Kvalifikační a personální rozvoj 

Během roku 2018 bylo úspěšně dokončeno řízení ke jmenování profesorem jednoho člena 

katedry. Ve stejném roce došlo k rozšíření úvazku jednoho odborného asistenta. Momentálně 

tedy na katedře působí tři profesoři a čtyři odborní asistenti s plným úvazkem. Dva studenti 

úspěšně ukončili své doktorské studium a další čtyři byli přijati do studia (dva do interní a dva 

do kombinované formy studia). 

 

8.8.  Katedra románských jazyků 

Počtem posluchačů, kvalitou výuky i odbornou činností (didaktika profesního jazyka, 

aplikovaná lingvistika, lingvodidaktika, lexikologie, lexikografie, interkulturní studia, 

iberoamerikanistika, translatologie) patří katedra mezi nejvýznamnější pracoviště v oboru 

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. 
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Studijní a pedagogická činnost 

Studenti VŠE mohou prostřednictvím KROJ získat certifikáty profesního i obecného jazyka. 

Kromě zkoušky italského jazyka CELI nabízí KROJ nově i Certifikát obchodní italštiny ve 

spolupráci se Societa Dante Alighieri v Praze a Italsko-českou obchodní a průmyslovou 

komorou. Připravenost studentů zaručují přípravné kurzy na míru všem úrovním nabízených 

jazykových zkoušek. V roce 2018 byla v rámci 2 projektů IRS dokončena nová e-learningová 

opora základních kurzů FR a spuštěno elektronické testování pokročilých odborných kurzů ŠP. 

S úspěchem proběhly dvě letní školy pro 81 studentů z Mexika za účasti pedagogů KROJ. 

Zároveň v létě 2018 proběhla jednání na 4 univerzitách v Peru pro organizaci LŠ/ZŠ 

v budoucnu, byly rovněž podepsány rámcové meziuniverzitní smlouvy. Od října 2018 zajistila 

KROJ pro potřeby pedagogů i studentů jazykových a odborných kateder na FMV VŠE 

připojení k databázi Europresse (všeobecný i odborný tisk ve FRJ, ale i AJ, NJ, ŠP a IT). 

 

Vědecko-výzkumná činnost 

Akademičtí pracovníci katedry se intenzivně zapojují do publikační i výzkumné činnosti. 

Dva pracovníci KROJ se v květnu 2018 aktivně účastnily výroční 10. mezinárodní vědecké 

konference FORUM HERACLES v Montrealu pro VŠ učitele francouzštiny, s příspěvkem 

zaměřeným na vývoj výuky profesní francouzštiny na KROJ. v návaznosti na předchozí ročník 

FH konaný na půdě VŠE a spolupořádaný KROJ vyšly 3 odborné články v časopise Synergies 

Europe evidovaném v databázi Scopus. 

 

Mezinárodní spolupráce 

V roce 2018 KROJ spolupořádala na půdě VŠE několik přednášek za účasti velvyslanců 

a expertů zemí románské oblasti, a to i nad rámec čistě ekonomických a obchodních témat. 

V únoru se tak konala debata o migraci ve francouzštině za účasti velvyslanců Belgie, Francie 

a Tuniska a marockého chargé d'affaires, moderovaná ve francouzštině 3 studenty KROJ. 

V dubnu katedra tradičně spoluorganizovala studentskou konferenci "Latinská Amerika dnes" 

v rámci Iberoamerického týdne. V listopadu přednášel ve francouzštině pro více než 100 

studentů KROJ pan Fabrice Martin o Středoafrické republice a vzdělávacích projektech 

neziskové organizace SIRIRI v této zemi. Zároveň se v listopadu konala debata zaměřená na 

kulturní odlišnosti v obchodním jednání se španělsky mluvícími zeměmi za účasti zástupců 

velvyslanectví Argentiny, Chile, Mexika, Peru a Španělska a zástupce firmy MEDIN - debatu 

opět ve španělštině moderovali studenti KROJ. V roce 2018 se uskutečnil 23. ročník Premio 

Iberoamericano, soutěže spolupořádané velvyslanectvími osmi iberoamerických zemí v ČR 

o nejlepší esej mimo jiné z oblasti ekonomiky a politiky, opět za účasti studentů KROJ.  

 

8.9. Katedra ruského jazyka 

Od počátku existence VŠE katedra ruského jazyka zajišťuje především výuku ruštiny jako 

cizího jazyka a také výuku češtiny jako cizího jazyka. Zejména pro posluchače FMV jsou 

určeny kurzy pokročilého hospodářského jazyka (kurzy 2RU201-206), pro posluchače všech 

fakult kurzy základní a pokročilé úrovně obecného jazyka (2RU101-106), kromě toho podle 

zájmu otevíráme kurzy ruských reálií, konverzace, gramatiky aj. Zejména pro výměnné 

studenty a studenty některých anglických programů VŠE jsou nabízeny kurzy češtiny na bázi 

angličtiny či ruštiny.   

KRUJ se podílí na výuce ruštiny jako jednoho z jazyků vedlejší specializace komerční 

jazyky. Již šestý semestr probíhají kurzy ruštiny pro U3V, dále přípravné kurzy k certifikačním 

zkouškám z obchodního jazyka a kursy ruštiny pro zaměstnance. 
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Studijní a pedagogická činnost  

V hodnoceném období byly otevřeny v každém semestru kursy pro začátečníky a mírně 

pokročilé (2RU101-106), v ZS kursy odborného jazyka a předměty v rámci VS komerční 

jazyky. Ve výuce odborné ruštiny jsou používána převážně skripta a učebnice vlastní 

provenience. 

Zaměřujeme se na výuku češtiny na základě angličtiny, která se realizuje podle požadavků 

zahraničního oddělení rektorátu (výuka pro výměnné studenty). Připravujeme novou učební 

pomůcku pro tyto základní kursy češtiny.  

Připravujeme studenty ke zkoušce na získání mezinárodního certifikátu 

RJADO – 2 (srovnatelný s Vantage Level (IV) odpovídající úrovni Intermediate Level 

Londýnské obchodní komory). Zkoušky se skládají 1x ročně ve spolupráci s Ruským 

střediskem vědy a kultury (pro katedru není možné z finančního hlediska vzhledem k počtu 

zájemců organizovat zkoušky samostatně). Pro zkoušku je jen 1 termín koncem května, většímu 

počtu uchazečů brání v účasti akumulace studijních povinností (obhajoba bakalářské práce, 

státní zkoušky) právě v tomto období.  

 

Mezinárodní spolupráce 

KRUJ v organizaci certifikačních zkoušek spolupracuje s Ruským střediskem vědy 

a kultury. Účastní se seminářů a konferencí organizovaných tímto centrem. Podíl na přípravě 

druhého ročníku všeruské olympiády z ruštiny, angličtiny a logiky ve spolupráci se společností 

JANDS (Omsk). Spolupráce se zahraničními vzdělávacími agenturami v oblasti recruitingu 

studentů. 

 

8.10. Katedra světové ekonomiky 

Studijní a pedagogická činnost 

Katedra (KSE) realizovala hlavní specializaci Evropská integrace (EI) a tři vedlejší 

specializace: Evropská ekonomická integrace, Rozvojová studia a Čínská studia. Ve vedlejší 

specializaci Rozvojová studia byl poprvé vyučován volitelný předmět, v jehož rámci mimo jiné 

vystoupila řada expertů z praxe. Rovněž byla navázána spolupráce s platformou FoRS, pro 

kterou budou zájemci z řad studentů Rozvojových studií zpracovávat analýzy a podklady. KSE 

rovněž začala organizovat pravidelné zájmové akce pro studenty Rozvojových studií (cca 4x 

ročně) zaměřené na osvětu a další vzdělávání. 

V souvislosti s novým systémem akreditací byla pro následující akademický rok připravena 

inovace jak hlavní, tak i vedlejší specializace – obě nyní nazývané Evropská ekonomická 

integrace (EEI). Po obsahové stránce především dochází ke změně struktury povinných 

předmětů. Budou tak nabízeny zcela nové předměty s cílem jasně profilovat hlavní teoretické, 

dále pak aplikační a prakticky orientované předměty. Novými povinnými předměty budou 

Vnitřní trh a nové trendy v ekonomice, Právní aspekty fungování vnitřního trhu, Hospodářská 

a měnová unie a finanční trhy EU, Víceúrovňové rozhodování v EU a Projektový management 

fondů EU. Inovací prošly i stávající kurzy (především Politiky EU). Co do formy výuky, budou 

mít všechny povinné předměty semináře s cílem rozvíjet tvůrčí schopnosti a kritické myšlení 

studentů a dále také propojit výuku s praxí (podnikatelskou i veřejnou sférou). Reforma 

vedlejší specializace EEI je rovněž spojena s novou skladbou povinných předměty, která bude 

více odrážet nové trendy v ekonomice, více se zaměřovat na finanční trhy a měnovou 

a bankovní unii. 

KSE zajišťovala výuku 11 předmětů v cizím jazyce, z toho 10 v angličtině a 1 v ruštině. 

Katedra vyučuje také v MBA programech ISBM. KSE uskutečnila 3 mimosemestrální kurzy 

v anglickém jazyce, ve kterých působili: hostující profesorka z ETH Curych (Švýcarsko), 

a hostující profesorka z Universita di Bari „Aldo Moro“ (Itálie).  
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V roce 2018 také pokračovala série Exportních večerů pořádaná ve spolupráci s Centrem 

asijských studií, Centrem evropských studií a Studentským klubem obchodu 

a konkurenceschopnosti (SKOK). V kurzech EI/EEI došlo k posílení internacionalizace 

prostřednictvím zapojení studentů ze spolku European Horizons, kteří pravidelně organizují 

cross-chapters workshopy. V rámci nich studenti diskutují aktuální témata se studenty ze 

zahraničních univerzit (z Vídně, Berlína, Bathu, Toulouse, Saarbrückenu, Illinois a Barcelony). 

Na konci listopadu 2018 také proběhla panelová diskuze na téma „Jak na práci a stáž 

v institucích EU?“. Pozvání do diskuze přijali zkušení stážisté Evropské Komise a Evropského 

Parlamentu a rovněž absolventi EI a EEI – Lukáš Lukačovič a Zuzana Jandová, a úřednice 

Evropského Parlamentu doc. Nicole Grmelová, expertka na přijímací EPSO testy, která učí 

v kurzech obou evropských specializací. 

 

Mezinárodní spolupráce 

T. De Castro se v rámci programu Erasmus+ zúčastnila výuky v zahraničí (Chorvatsko, 

University of Dubrovnik). P. Žamberský absolvoval v rámci svého personálního rozvoje kurz 

v Institutu für Weltwirtschaft v Kielu, O. Sankot absolvoval školení pro využití aktivizačních 

metod ve výuce a kritické myšlení ve výuce, dále pak též CEEMAN EdTech Seminar Bled, 

Slovinsko). Z. Stuchlíková spolupracovala ve výzkumu s China-CEE Institute (Budapešť, 

Maďarsko). J. Sejkora se zúčastnil vládního projektu v Indonésii zaměřeného na studium 

problematiky dopadů pěstování palmy olejné. 

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

S. Šaroch úspěšně ukončil jmenovací řízení a byl jmenován profesorem, J. Vlčková úspěšně 

ukončila habilitační řízení. J. Jedlinský zakončil doktorské studium získáním titulu Ph. D. 

  

8.11.  Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka 

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (SMSJM) je nejstarším akademickým 

pracovištěm zaměřeným na výuku a výzkum mezinárodní politiky a diplomacie v České 

republice. Od svého vzniku v roce 1991 se podílí na přípravě specialistů pro oblast veřejné 

správy, zejména vnějších politických a ekonomických vztahů ČR, mezinárodních organizací 

a médií se zaměřením na mezinárodně politické a zahraničně politické otázky. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

SMS JM zajišťuje výuku v bakalářském studijním oboru Mezinárodní studia – diplomacie, 

magisterském studijním oboru Mezinárodní politika a diplomacie a doktorském studijním 

oboru Mezinárodní politické vztahy. Tyto obory jsou vyučovány v českém jazyce. v angličtině 

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka realizuje magisterský studijní obor International 

and Diplomatic Studies a doktorský studijní obor International Political Relations. Zároveň 

zajišťuje výuku předmětů zaměřených na mezinárodní politiku a diplomacii pro další studijní 

obory Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a podílí se též na 

realizaci Univerzity třetího věku. 

 Ve své pedagogické činnosti SMSJM reaguje na aktuální společenské potřeby i na nové 

trendy v oblasti výuky a výzkumu mezinárodních vztahů. V roce 2018 k akreditaci připravilo 

nové pojetí studijních programů sjednocených na všech úrovních studia pod názvem 

Mezinárodní studia a diplomacie / International and Diplomatic Studies v anglické mutaci. 

Studijní programy jsou aktuálně v akreditačním řízení.  

 Ve spolupráci s Českým olympijským výborem, MZV ČR a Mezinárodním olympijským 

SMSJM v říjnu 2018 závěrečný workshopem s prezentacemi absolventských prací 

a slavnostním předáním diplomů zakončilo první ročník programu celoživotního vzdělávání 
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v oblasti sportovní diplomacie. Zároveň byl zahájen druhý ročník, v němž studuje 20 aktivistů 

českých sportovních svazů, včetně svazů hendikepovaných sportovců. 

Jako součást prohlubující se internacionalizace výuky SMSJM uskutečnilo devět 

mimosemestrálních kurzů hostujících profesorů. Byly realizovány čtyři výukové pobyty 

akademických pracovníků SMSJM v zahraničí.  

 

Vědecko-výzkumná činnost 

V září 2018 SMSJM spolupořádalo 12. Panevropskou konferenci o mezinárodních vztazích 

a New Hope: Back to the Future on International Relations. Konference měla celosvětový 

charakter, z 1347 účastníků bylo 1284 zahraničních a v odborné komunitě se setkala s velmi 

pozitivním ohlasem. V rámci konference byla akademickými pracovníky SMSJM 

zorganizována sekce China’s Impact on the Present and Future of International Relations (dr. 

Garlick, prof. Lehmannová); 9 členů SMSJM vystoupilo s příspěvkem a výrazně se rozšířila 

síť zahraničních kontaktů katedry. 

Jako samostatný vědecký pracovník na SMSJM s podporou FMV působil Dr. Ayaz 

Zeynalov, specialista na kvantitativní metody výzkumu. Kromě vlastního výzkumu poskytoval 

akademickým pracovníkům i doktorandům SMSJM konzultace ke kvantitativním metodám. 

Do své výzkumné činnosti rovněž od počátku aktivně zapojil studenty magisterského stupně 

studia. 

Systematická práce s doktorandy vedla k lepším publikačním výsledkům doktorandů, jeden 

doktorand (Mgr. Halimzai) dosáhl publikace v impaktovaném časopise kategorie Q2. 

SMSJM pořádalo či spolupořádalo workshopy k aktuálním otázkám mezinárodních vztahů 

za účasti zástupců ambasád, MZV, studentů a širší veřejnosti. Nejvýznamnějším z nich byl 

Early Career Researchers Workshop pro Světový výbor mezinárodních studií, další se týkaly 

např. vědecké diplomacie nebo globalizace.  

 

Mezinárodní spolupráce 
Přidružené členství v APSIA průběžně vedlo ke zvyšování kvality cizojazyčného programu 

IDS. SMS JM dále fungovalo jako koordinační pracoviště ECPR za FMV (koordinátor Dr. 

Rolenc), díky čemuž mohli zaměstnanci FMV využívat akce ECPR k networkingu, zvýhodněné 

účasti na konferencích, workshopech, zimních a letních školách.  

Organizačně a personálně byl podporován sekretariát CEEISA umístěný na SMS JM. Funkci 

sekretáře převzal po Ing. Mgr. Wernerovi interní doktorand SMSJM Ing. Matthew David 

Huntley. 

 

Kvalifikační a personální rozvoj 
V roce 2018 na SMS JM nastoupil nový odborný asistent s Ph.D. Dr. Miloslav Machoň. 

 

8.12. Centrum asijských studií 

Centrum asijských studií (CAS) je výzkumným, řešitelským a koordinačním pracovištěm 

FMV. Cílem CAS je interdisciplinární komparativní výzkum společensko-ekonomických jevů, 

procesů a institucí v zemích Asie (s důrazem na Asii východní a jihovýchodní), a to jak 

v regionálním, tak i globálním kontextu. CAS je také informačním a poradenským pracovištěm, 

usiluje mj. o popularizaci asijských témat. 

  

Studijní a pedagogická činnost  

CAS v r. 2018 spoluorganizovalo přednášky odborníků z praxe v předmětech FMV, včetně 

Exportních večerů FMV. Organizovalo i další vzdělávací akce pro studenty VŠE i širší 

veřejnost (např. diskuse o moderní čínské společnosti a literatuře a o pohledu českých médií na 

ČLR a česko-čínské vztahy). CAS se podílí i na zajišťování studentských stáží. 
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Vědecko-výzkumná činnost  

CAS se zapojilo do organizace 4. ročníku China and Czech Economic Forum (listopad 

2018), a to na základě dohody o spolupráci ve výzkumu mezi FMV a Shandong University of 

Finance and Economics, uzavřené v r. 2014. Dále se SMS JM a Ústavem mezinárodních vztahů 

zorganizovalo odborný workshop křest knihy R. Havlové a kol. „Untangling the Mayhem: 

Crises and Prospects of the Middle East“ (13. 12. 2018). Tato monografie získala Cenu rektorky 

VŠE za prestižní publikaci v r. 2018. 

Řešitelský tým dr. Jeremy Garlicka, složený z odborníků SMS JM (a zároveň CAS) i z 

institucí mimo VŠE, získal projekt Grantové agentury České republiky s názvem „Čínská 

mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky„ (registrační 

číslo 19-01809S, na období 2019-2021). 

 

Mezinárodní spolupráce 

Členové CAS rozvíjejí spolupráci FMV, např. se Shandong University of Finance and 

Economics (Jinan, Čína); s ambasádami asijských zemí v ČR, s China-CEE Institute 

(Budapešť, Maďarsko), Chinese Academy of Social Sciences (Peking, Čína). 
 

8.13. Centrum evropských studií 

Centrum evropských studií při FMV VŠE je informační, koordinační a poradenské 

pracoviště interdisciplinárního charakteru, zabývající se problematikou evropské ekonomiky, 

politiky, práva, dějin, kultury a jazyků. CES přispívá k propagaci myšlenek evropské 

sounáležitosti prostřednictvím aktivit, které organizuje v rámci hlavní i doplňkové činnosti na 

FMV VŠE. 
 

Studijní a pedagogická činnost  

Centrum evropských studií organizovalo 9. Evropský den na VŠE (19. 4. 2018) na téma 

Budoucnost integračního procesu: ČR v jádru nebo na periferii Evropy?. Akci zastřešoval 

Konrad-Adenauer-Stiftung, hostů z Evropské komise významných tuzemských a zahraničních 

think-tanků a odborniků ze státní správy. Kromě toho CES zorganizovalo i přednášky a diskuse 

s významnými hosty - diskuse s V. Jourovou: Fenomén fake news a úniky dat ze sociálních sítí. 

Jak je EU na tyto výzvy připravena? (10. 5. 2018) nebo závěrečnou akci občanských konzultací 

Jakou Evropu opravdu chceme?, v rámci které vystoupil ministr zahraničních věcí ČR, Tomáš 

Petříček a státní tajemník pre evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, Aleš Chmelař. V letním 

semestru 2017/2018 se CES také podílelo na organizaci cyklu Exportních večerů (v spolupráci 

s KSE a CAS). Součástí činností Centra je i projektová činnost. Centrum i v roce 2018 

koordinovalo soutěž Laboratoř EU – o nejlepší diplomovou práci na evropské téma s podporou 

Zastoupení Evropské komise v Praze.  

 

Vědecko-výzkumná činnost 
Jarolím Antal absolvoval třídenní pobyt v rámci výzkumné stáže think-thanku Europeum, 

v rámci kterého pak publikoval policy paper Czechia in H2020. How to unleash the sleeping 

potential?. V rámci další publikační činnosti CES také koordinuje vydávání vědeckého 

časopisu Současná Evropa. 

 

8.14. Institut pro udržitelné podnikání 

Institut pro udržitelné podnikání (IUP) byl založen na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE 

Praha v roce 2011 s cílem podporovat výzkum fakulty v oblasti udržitelného rozvoje, 

přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí. Pozornost je věnována úrovni globální, 
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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 přednáší několik předmětů v rámci programů Katedry 

politologie a Katedry cestovního ruchu, a to na úrovni bakalářského, magisterského 

i doktorského studia v českém a anglickém jazyce. Členové IUP školí doktorské studenty 

zejména v rámci programu Politologie. Typickými tématy prací je politika životního prostředí 

a přírodních zdrojů. 

Prof. Petr Šauer byl jmenován garantem bakalářského a magisterského studijního programu 

„Cestovní ruch“ na FMV VŠE. V rámci projektu IRS byla zpracována učební pomůcka 

„Udržitelný regionální rozvoj a životní prostředí – materiály ke cvičením“ usilující 

o prohloubení samostatné analytické práce studentů již od počátečních etap studia bakalářského 

oboru „Cestovní ruch“. 

 

Vědecko-výzkumná činnost  

V roce 2018 IUP řešil následující projekty: 

GAČR – Novel approach to seeking cost-effective water pollution abatement: Developing 

reverse combinatorial auctions theory (16-01687S), 

TAČR ÉTA TL01000217 - „Obce v kruhu cirkulární ekonomiky“. 

V aplikovaném výzkumu je budována spolupráce s CENIA Praha, Povodí Labe, s.p. 

a ČVUT na projektech vypisovaných zejména Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem 

průmyslu a obchodu.  

V prosinci 2018 byla, ve spolupráci s UK Praha a dalšími institucemi, zorganizována 

v pořadí již 12. mezinárodní konference (založená v roce 1999 ve spolupráci se Střediskem 

mezinárodních studií Jana Masaryka) „Environmental Economics, Policy and International 

Relations“. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Jsou udržovány pravidelné kontakty s několika desítkami zahraničních subjektů, ať již 

institucionálních či jednotlivci. Diskutována je především příprava společných 

vědecko-výzkumných i pedagogických mezinárodních projektů. Z významnějších projektů, 

o které IUP se zahraničními partnery usiluje v rámci programu ERASMUS, zmiňme „European 

Alliance for Educational and Research Enhancement of HEIs”, “Knowledge and Competency 

Development in Innovative Social and Solidarity Economy in Higher Education in Eastern 

Europe”, a “Digital Integration for Learning and Teaching on Natural Resources Science, 

Policy and Management through Open Educational Resources”. Z vědeckých projektů je to 

potom „Interactive Maps of Environmental Quality in Europe“ a Water Quality Management 

in River Basins“. Prof. Šauer byl na přednáškovém pobytu ERASMUS v květnu 2017 na Porto 

University. Prof. Šauer byl na přednáškovém pobytu ERASMUS v květnu 2018 na University 

of Lisbon. 
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Závěr 

Rok 2018 byl pro FMV do značné míry přelomovým. Administrativně i časově náročné 

procesy v rámci rozsáhlých příprav na národní i mezinárodní akreditace a následná jednání 

Rady pro vnitřní hodnocení VŠE potvrdily nutnost výraznější profilace fakulty. V souladu se 

stanovenou misí se FMV musí orientovat na disciplíny, které jsou ze své podstaty mezinárodní. 

Obsahové vymezení však nestačí. Internacionalizaci jako základní požadavek je potřeba 

promítnout i do způsobu realizace klíčových aktivit fakulty a jejich výstupů. Tím se FMV odliší 

od ostatních fakult VŠE, osloví potenciální zájemce o studium, zvýší možnosti uplatnění 

absolventů na trhu práce a získá renomé nejen na národní úrovni, nýbrž i v zahraničí. 

Široká internacionalizace akademického prostředí otevírá fakultu moderním trendům 

a inovacím ve výuce ze zahraničí, přináší nové poznatky a výrazně posiluje kapacity v oblasti 

vědeckých metod i samotném výzkumu, zvyšuje kompetence akademických pracovníků 

i studentů fakulty a v neposlední řadě přináší potřebné finanční zdroje. To vše je katalyzátorem 

pro dosažení potřebné kvality a relevance pedagogické i tvůrčí činnosti fakulty.  

Rok 2018 lze považovat nejen za přelomový, nýbrž i úspěšný. V oblasti výzkumné činnosti 

získala fakulta 3 projekty v rámci soutěže GA ČR a 2 projekty v rámci soutěže TA ČR. Cenné 

přitom je, že jde o projekty relativně velké a současně zaměřené na oblasti zkoumání, na něž 

jsou navázány páteřní studijní programy fakulty. Do řešení projektů bude také zapojen velký 

počet akademických pracovníků fakulty, což je dobrým příslibem pro další rozvoj výzkumné 

činnosti. FMV dále pořádala vysoce kvalitní výzkumné semináře, metodologická školení 

i významné mezinárodní konference. Rovněž zvyšující se kvalitu publikační činnosti lze 

hodnotit pozitivně. 

Portfolio studijních programů, o jejichž akreditaci fakulta v roce 2018 požádala, odpovídá 

základní strategii fakulty. Fakulta tak nabízí atraktivní programy, které mají silnou mezinárodní 

dimenzi. Z mezinárodních zkušeností však vyplývá, že jednotlivé studijní programy je potřeba 

neustále rozvíjet v souladu s požadavky měnícího se světa. FMV tak musí zůstat nositelem 

moderních trendů a inovací v oblasti terciárního vzdělávání, jež odpovídají mezinárodním 

standardům i potřebám praxe. Účelné je rovněž podpořit osobnostní růst akademických 

pracovníků v rámci různých školení a posílit systém řízení kvality pedagogické činnosti. 

Pozitivní roli v tomto ohledu sehrál v roce 2018 především velký evropský projekt, který 

fakultě umožnil realizovat významná zahraniční školení pedagogických pracovníků, 

profesionalizovat vztahy s absolventy a koncepčně systematizovat celou oblast projektového 

řízení. 

V dalším období bude fakulta v uvedených směrech pokračovat. v rámci nastavené strategie 

má FMV záměr investovat především do lidí a jejich rozvoje, jakož i do celkového zefektivnění 

a zkvalitnění systému řízení. k tomu budou využity zdroje a zkušenosti ze zmíněných projektů 

i finanční prostředky, které fakultě přinášejí cizojazyčné programy a excelentní výsledky 

v rámci tzv. ukazatelů výkonosti na národní úrovni, jež jsou dány právě zejména vysokou mírou 

internacionalizace akademického prostředí FMV. Široká internacionalizace tak zůstává 

klíčovým faktorem strategického rozvoje fakulty a podmínkou jejího úspěchu.  

  

 

 

 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

děkan 
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Výroční zpráva o hospodaření Fakulty mezinárodních vztahů 

VŠE v Praze za rok 2018 

 
Cílem předkládané zprávy je podat úplný přehled o hospodaření fakulty a informovat 

o financování všech hlavních činností fakulty.  

Jedná se především o činnosti rozpočtované – vzdělávání a věda a výzkum – financované 

MŠMT, kde je uvedeno i hodnocení vůči rozpočtu. Dále pak činnosti hrazené z účelových 

dotací – grantů, rozvojových projektů a v neposlední řadě z příjmů z darů, účelových příspěvků, 

z příjmů hlavní činnosti a doplňkové činnosti fakulty. 

     V roce 2018 FMV pokračovala třetím rokem se zahrnutím příjmů z cizojazyčných programů 

do rozpočtu jednotlivých pracovišť FMV. V roce 2018 byly též stejně jako ve dvou předchozích 

letech sloučeny části sdílených nákladů (Děkanát a Náklady s celofakultním významem) 

z důvodu větší operativnosti.  

Tabulka 1 níže udává ve sl. 2 celkové náklady vynaložené na výše uvedené druhy činností 

v porovnání s rokem 2017 (sl. 3) a z toho i mzdových prostředků. V roce 2018 FMV vynaložila 

celkem 184 931 tis. Kč (ř. 19) na zabezpečení všech svých aktivit. Z toho převážná část (67 %) 

byla financována stejně jako v roce 2017 z dotací na vzdělávání (ukazatel A+K) ř. 1 a vědu 

a výzkum (ř. 2 až 3). Ve srovnání s rokem 2017 bylo financování nákladů fakulty z dotací 

MŠMT na vzdělávání a vědu a výzkum v roce 2017 nižší o 3 procentní body než v roce 2017, 

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 2017. 

Při meziročním porovnání celkově vynaložených nákladů sl. 7 i mzdových prostředků sl. 8, 

řádek 19, vykazuje meziroční nárůst v těchto ukazatelích o 9,8 % resp. 5,6 %, což v absolutních 

částkách představuje 16 458 tis. Kč v celkových nákladech a 5 593 tis. Kč ve mzdových 

prostředcích. Které další oblasti financování se na nárůstu celkových nákladů nejvíce podílely 

je zřejmé z údajů dalších řádků ve sl. 7 a 8. Ve srovnání s rokem předchozím významně stoupl 

objem čerpání nákladů z placených akreditovaných programů v AJ o 6 088 tis. Kč.  

Rozdíl mezi disponibilními prostředky (sl. 1) a použitými prostředky ve sl. 2 v r. 2018 tvoří 

převod finančních prostředků do roku 2018 uvedený ve sl. 6, řádku 19. Do roku 2018 bylo 

převedeno formou časového rozlišení 19 416 tis. Kč (doplňková činnost, cizojazyčné studijní 

programy, prostředky za doktorandy samoplátce, prostředky na Mezinárodní konferenci KMO) 

a výměnné programy. Prostřednictvím fondu účelových prostředků bylo převedeno 463 tis. Kč 

(v roce 2018 nepoužité dary, zůstatky grantů od GAČR, zůstatky projektu Erasmus+, mínusové 

paušální náklady projektu „Rozvoj VŠE“ z ESF, mínusové částky účelových prostředků, které 

jsou placeny po odevzdání projektových prací, což jsou Online Study Mediation Platform, 

Laboratoř EU). Ze stipendijního fondu se převádí do roku 2019 896 tis. Kč (ř. 15, sl. 6), z fondu 

reprodukce investičního majetku se do roku 2019 převádí mínusový zůstatek 35 tis. Kč (ř. 18, 

sl. 6). Z fondu provozních prostředků nebylo do rozpočtu v roce 2018 čerpáno. 3 481 tis. Kč 

bylo vráceno do fondu jako úspory za rok 2018, takže zůstatek fondu provozních prostředků 

k 31. 12. 2017 činil 18 575 tis. Kč.  

Meziroční porovnání čerpání nákladů nejvýznamnějších položek financování, tj. nákladů na 

vzdělávání (ř. 1) a vědu a výzkum (ř. 2 a 3) z dotací MŠMT ve sl. 2 a sl. 3 tabulky 1 uvádí 

podrobněji, podle nákladových druhů tabulka 2.  Rozpočet vzdělávací činnosti (včetně 

úprav –  tedy úspor z roku 2017), byl čerpán na 96,9 % (úspora 3 481 tis. Kč – sl. 6, ř. 1 Tab. 

1). Ve srovnání s čerpáním roku 2017 došlo ke zvýšení celkových nákladů z 103 545 tis. Kč (ř. 

1, sl. 3, Tab 1) na 108 936 tis. Kč (ř. 1, sl. 2., Tab 1) v roce 2018, což představuje částku o 5 391 

tis. Kč vyšší než v roce předchozím. 
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Objem finančních prostředků pro oblast vědy a výzkumu z MŠMT vzrostl (sl. 4, 5, 6 tabulky 

2) ve srovnání s rokem 2017 z celkových nákladů 14 842 tis. Kč v roce 2017 na 15 245 tis. Kč 

v roce 2018, což představuje nárůst o 2,6 % ve srovnání s rokem předchozím. V oblasti 

mzdových prostředků pro oblast vědy a výzkumu došlo ve srovnání s rokem 2017 k nárůstu 

o 8,5% . 
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Tab. 1: Přehled čerpání nákladů dle finančních zdrojů v roce 2018 (srovnání s rokem 2017) za FMV v tis. Kč 

Vysvětlivky:  MP – mzdové prostředky 

Převod Meziroční Meziroční 

do roku 2019 porovnání porvonání

2018 2017 2018 2017 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) 112 417 108 936 103 545 80 674 77 091 3 481 105,2 104,6

2. Interní granty (IG) (specifický výzkum) 3 569 3 569 3 770 463 507 0 94,7 91,3

3. Institucionální podpora (IP200040) 11 676 11 676 11 072 6 324 5 704 0 105,5 110,9

4. Granty VaV (GA, GT, GZ) 2 450 2 433 2 831 1 406 1 328 17 85,9 105,9

5. Rozvojové projekty (RP) a FRVŠ 1 303 1 303 1 286 609 520 0 101,3 117,1

6. Dary a příspěvky (DR,ÚP) 4 345 3 472 885 623 592 873 392,3 105,2

7. Projekt ESF (Evropské fondy) ES 2 590 3 016 439 1 413 291 -426 x x

8. Příjímací řízení+mimoř.studium (HD) 1 856 1 856 2 056 1 336 1 480 0 90,3 90,3

9. Doktorandi samplátci 890 62 246 38 174 828 25,2 21,8

10. Placené akreditované programy v AJ 34 221 25 238 19 150 7 181 6 333 8 983 238,3 186,6

11. Tisk skript (HD) 0 0 223 0 0 0 0,0 x

12. Konference KMO (HD) 39 3 30 0 0 36 238,3 186,6

13. Výměnné programy (HD) 235 35 x 0 x 200 x x

14. Doplňková činnost (DC) 20 570 11 199 11 830 4 690 5 136 9 371 94,7 91,3

15. Stipendiaprospěch.mimořádná 6 760 5 864 6 626 x x 896 88,5 x

16. zahraniční 1 344 1 344 1 075 73 81 0 125,0 x

17. doktorská 4 657 4 657 3 173 x 0 146,8 x

18. Fond investičního majetku 233 268 236 x x -35 113,6 x

19. Celkem neinvestiční náklady 209 155 184 931 168 473 104 830 99 237 24 224 109,8 105,6

k 31.12.2018

1.

Rozpočet Čerpání (náklady)

(výnosy) celkem z toho: mzdové prostředky
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Tab. 2: Přehled čerpání příspěvků na vzdělávání, vědu a výzkum roku 2018 ve srovnání s rokem 2017 v tis. Kč 

1) Vysvětlivky: IG = interní granty 

  IP = institucionální podpora 

Druh nákladu Podíl nákladů Podíl nákladů

2018 2017 2018/2017 v % 2018 2017 2018/2017 v %

IG, IP IG, IP 

1. 1. 3. 4. 5. 6.

Materiál celkem 749 532 140,8 495 648 76,4

  v tom: Drobný hmotný majetek 125 29 x 79 233 x

Knihy a časopisy 334 142 x 234 322 x

Copy a tisk.papír 89 124 x 37 51 x

Ostatní materiál 136 170 x 118 35 x

Spotřeba ze skladů VŠE 65 67 x 27 7 x

Cestovné tuzemské 15 30 50,0 65 71 91,5

Cestovné zahraniční 108 175 61,7 927 1 034 89,7

Reprefond 68 33 206,1 20 8 x

Služby celkem 369 366 100,8 751 878 85,5

  v tom: Telefony 196 228 x 0 0 x

Tisk, servis, kopírování, inzerce 78 39 x 190 138 x

Vložné, členské příspěvky 45 75 x 326 292 x

Přístupy k databázím,software 3 2 x 82 296 x

Překlady, korektury, porad.práce 2 0 x 25 0 x

Ostatní služby 45 22 x 128 152 x

Mzdy 80 674 77 091 104,6 6 757 6 212 108,8

Pojistné ke mzdám 26 655 25 325 105,3 2 056 1 917 107,3

Jiné ostatní náklady 298 -7 -4257,1 4 174 4 126 101,2

v tom stipendia 165 215 76,7 1 871 1 906 98,2

režie VŠE,poplatky 133 -222 -59,9 2 303 2 220 103,7

NÁKLADY CELKEM 108 936 103 545 105,2 15 245 14 894 102,4

Příspěvek na vzdělávání (AB100) Dotace na vědu a výzkum z MŠMT

Čerpání Čerpání


