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Úvod 
 

Rok 2019 byl pro Fakultu mezinárodních vztahů (FMV) významným 

milníkem, který uzavřel jedno období a otevřel novou cestu v dalším 

směrování fakulty. Za významné lze považovat především úspěšné 

završení akreditačního úsilí fakulty, když v roce 2019 byly Národním 

akreditačním úřadem akreditovány nosné studijní programy fakulty v tzv. 

kombinovaných oblastech vzdělávání. K vnitřně akreditovaným studijním 

programům v rámci institucionální akreditace tak přibyly zejména studijní 

programy Mezinárodní studia a diplomacie na všech stupních studia, a to 

vždy jak v české, tak i anglické verzi. Bakalářský studijní program 

International and Diplomatic Studies je přitom zcela nový a fakulta si od 

něj slibuje další posílení cizojazyčných programů. Úspěšně byl akreditován 

rovněž navazující magisterský program Podnikání a právo, čímž lze 

považovat portfolio studijních programů FMV za kompletní. Ve všech 

případech byla přitom akreditace udělena na maximální možnou dobu 

deseti let. 

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST 

V oblasti vědeckovýzkumné činnosti byl završen čtyřletý cyklus směrování fakulty podle Plánu koncepčního 

rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta se 

snažila akcentovat kvalitu a relevanci vědeckovýzkumné činnosti, na kterou vynaložila značnou část 

prostředků v rámci tzv. institucionální podpory. Oficiálně bylo zřízeno Mezinárodní výzkumné centrum, 

které pořádá různé semináře a workshopy za účasti špičkových zahraničních výzkumníků. Centrum 

koordinuje především grantovou a publikační činnosti zahraničních i domácích pracovníků fakulty. I nadále 

byla významná část prostředků na podporu vědecké činnosti alokována přímo na jednotlivé katedry za 

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

individuálních plánů personálního rozvoje. Na fakultě byly řešeny významné projekty účelové podpory i 

smluvního výzkumu. Pozitivně lze hodnotit zahájení šesti habilitačních řízení, z nichž dvě jsou interní.  

INTERNACIONALIZACE 

Z hlediska strategického směrování pokračovala FMV v cestě tzv. široké internacionalizace akademického 

prostředí fakulty. FMV si udržela dominantní postavení v rámci celé Vysoké školy ekonomické v Praze v 

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 přispěly k posílení mezinárodního rozměru akademické činnosti fakulty.  

PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

V oblasti pedagogické činnosti implementovala fakulta řadu organizačních a technických opatření ke splnění 

požadavků vyplývajících z vnitřní akreditace i úsilí celé Vysoké školy ekonomické v Praze o mezinárodní 

akreditaci AACSB. Výsledkem by mělo být další zvýšení kvality i posílení transparentnosti akademické 

činnosti. Rozvíjela se rovněž spolupráce s praxí formou odborných stáží, vyzvaných přednášek odborníků, 

 
doc. Ing Josef Taušer, Ph.D. 

děkan 
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řešení tzv. business projektů a zpracování případových studií. Početné a významné byly také různé formy 

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

OSOBNÍ RŮST 

V rámci dlouhodobých strategických priorit investovala FMV významné prostředky do osobnostního růstu 

akademických pracovníků FMV i profesionalizace řízení klíčových oblastí. Výsledkem byl velký počet 

mimořádně zajímavých a kvalitních zahraničních školení pro akademické pracovníky FMV, profesionální 

metodická podpora operativního i strategického řízení fakulty a celá řada dílčích akcí i dlouhodobějších 

projektů pro absolventy FMV. 

I v roce 2019 pokračovala činnosti studentských spolků, které FMV dlouhodobě a systematicky podporuje. 

Jde o Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK), Junior Diplomat Initiative (JDI) a European 

Horizons. Spolky pořádaly mnoho zajímavých akcí, kterými významně přispěly k dalšímu rozvoji 

akademického prostředí FMV.  

 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

děkan 
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1. Informace o fakultě 

1.1. Organizační schéma Fakulty mezinárodních vztahů 
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Kontakty na představitele Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze 

 

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

Proděkan pro 
pedagogickou činnost 

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. hnatp@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 rozvoj 
a finance 

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

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

Sekretářka děkana Monika Vydrová vydrova@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  veronika.buresova@vse.cz 

Mezinárodního obchodu 
(KMO) 

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

Mgr. Jarmila Kopecká  jarmila.kopecka@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 

Ing. Helena Ouředníková helena.ourednikova@vse.cz 

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

Ing. Eva Bobková  eva.bobkova@vse.cz 

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 
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mailto:holb01@vse.cz
mailto:ceskova@vse.cz
mailto:taborska@vse.cz
mailto:jaro@vse.cz
mailto:veronika.buresova@vse.cz
mailto:petr.kral@vse.cz
mailto:jarmila.kopecka@vse.cz
mailto:brezina@vse.cz
mailto:parschp@vse.cz
mailto:zadrazil@vse.cz
mailto:helena.ourednikova@vse.cz
mailto:karel.muller@vse.cz
mailto:eva.bobkova@vse.cz
mailto:svarc@vse.cz
mailto:serakova@vse.cz
mailto:dominika.kovarova@vse.cz
mailto:parschp@vse.cz
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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 

Ing. Jiřina Jandová  jirina.jandova@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 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 
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1.2. Vedení fakulty 
 

 

 

 

1.3. Akademický senát fakulty 
Kurie akademických pracovníků 

Mgr. Alena Češková (KAJ)  

 - předsedkyně 

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

 - místopředsedkyně 

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D. (KNJ) 

Mgr. Halka Čapková Ph.D. (KAJ) 

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. (SMSJM) 

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

PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D. (KNJ) 

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

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 

Bc. Marek Bobot 

Ing. Gabriel Hasík 

Bc. Dominika Jansová 

Bc. Kateřina Kopalová 

Bc. Matouš Pudil 
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1.4. Vědecká rada fakulty  
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. 

1.5. Další orgány fakulty 

Disciplinární komise 

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

doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. 

Eliška Hronová 

Ing. Petr Král, Ph.D. 

Ing. Gabriel Hasík 

Ing. Jana Stehlíková 

 

Akreditační (pedagogická) rada 

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

PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D. 

Mgr. Alena Češková 

PhDr. Martin Filip, Ph.D. 

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. 

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 
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PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D. 

Ing. Petr Král, Ph.D. 

prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. 

doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 

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

 

Stipendijní komise 

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

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

Ing. Eliška Vavrouchová 

 

 

1.6. Změny v oblasti vnitřních předpisů 
V roce 2019 nedošlo k žádným změnám vnitřních předpisů fakulty upravených zákonem o vysokých školách. 

Aktualizovány byly pouze předpisy upravující běžné organizační záležitosti fakulty zejména ve formě 

Opatření děkana. 

 

1.7. Třetí role fakulty ve společnosti 
Fakulta mezinárodních vztahů spolupracuje prostřednictvím Institutu pro udržitelné podnikání na řešení 

přístupu municipalit, místních akčních skupin a státní správy na regionální úrovni k problematice přechodu 

na oběhové hospodářství. Principy oběhového hospodářství reflektují aktuální environmentální problémy 

– zejména nakládání s komunálními odpady, ale týkají se také řady sociálních problémů, protože přispění k 

udržitelnému rozvoji venkovských oblastí a snižovaní vnitrokrajských disparit se významně podílí na 

odbourání řady společenských výzev v této oblasti.   

Institut dále pokračuje ve spolupráci s Povodím Labe, s.p. při řešení problematiky socio-ekonomické 

optimalizace čištění odpadních vod v povodí řeky Labe (uplatnění metodiky vytvořené a certifikované rámci 

projektu TAČR; zejména region Východní Čechy a dále Střední Čechy). Spolupráce dlouhodobě pokračuje 

rovněž s CENIA – českou informační agenturou životního prostředí Praha.   

Fakulta prostřednictvím Katedry cestovního ruchu spolupracuje se Sdružením historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska (SHS ČMS), podporuje obnovu historických center měst a je garantem Dnů evropského 

dědictví (EHD) v ČR.  Dále spolupracuje s MMR na zpracování analytických podkladů pro Koncepci státní 

politiky cestovního ruchu ČR 2021+, jakož i s agenturou Czech Tourism na projektu udržitelného cestovního 

ruchu EU EDEN.  

V rámci programu celoživotního vzdělávání Sportovní diplomacie přispívá fakulta k internacionalizaci 

českého sportu a má dopad i na řadu lokalit (např. horské regiony v rámci lyžařských sportů), a to s ohledem 

na udržitelnost velkých sportovních akcí. V projektu Uniqway pak fakulta spolupracuje se dvěma dalšími 

univerzitami (ČZU a ČVUT) a Škodou Auto na novém systému mobility v Praze. 
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1.8. PR a marketing 
Fakulta mezinárodních vztahů je velmi aktivní na poli PR a marketingu. Využívá k tomu tyto základní nástroje 

(níže více rozepsané): 

 webové stránky, 

 sociální sítě, 

 placenou inzerci, 

 pořádání akcí, 

 osobní propagaci, a 

 účast na veletrzích. 

Komunikace cílí na tyto skupiny:

 zájemci o studium, 

 současní studenti, 

 zaměstnanci, 

 absolventi,  

 firmy a instituce 

 účastníci pořádaných akcí. 

Z hlediska nástrojů lze konstatovat, že kontinuálně klesá podíl i důležitost webových stránek, a to na úkor 

sociálních sítí, placené online inzerce a osobní propagace. Jmenovitý výčet aktivit a konkrétních nástrojů: 

Web + sociální sítě 

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

 komunikace přes fakultní web, 

 komunikace přes instagramový účet #fmvvse, 

 komunikace přes intranetové rozhraní, 

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

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

 bannerová inzerce na zahraničních webech (ve spolupráci s firmou Google), 

 propagace a kampaň na Facebooku, 

 propagace a kampaň na Instagramu, 

 propagace na zahraničních specializovaných webech (např. GoAbroad, StudyPortals, 

TopUniversities). 

Přímá komunikace 

 účast na Dnu otevřených dveří VŠE, 

 účast na veletrzích Gaudeamus, 

 organizace vlastního Dne otevřených dveří FMV, 

 podpora studentů vyjíždějících na SŠ,  

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

v doprovodu stávajících studentů přednášky a cvičení FMV. 

Ostatní 

 merchandisingové produkty pro studenty, 

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

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

 pořádání akcí pro absolventy (více kapitola 4), 

 pořádání odborných a vědeckých konferencí.  



  

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

2.1. Studijní programy 

2.1.1 Bakalářské 
 

V průběhu podzimu 2018 a roku 2019 akreditovala Fakulta mezinárodních vztahů všechny zamýšlené 

studijní programy bakalářského studia v prezenční formě studia podle novely zákona o vysokých školách, a 

to v oblasti vzdělávání Ekonomické obory (vnitřní akreditace v rámci institucionální akreditace VŠE) a 

v kombinaci oblastí vzdělávání Ekonomické obory a Politické vědy (akreditace přes Národní akreditační 

úřad). V roce 2019 tedy měla fakulta akreditovány následující programy: 

 

Tabulka 1 – Akreditované bakalářské studijní programy v roce 2019 

Program Typ studia Forma Jazyk Platnost 

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

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

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

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

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

 

Dále měla fakulta v roce 2019 akreditovány následující studijní a obory, jejichž akreditace byla novelou 

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

 bakalářský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory 

 Cestovní ruch a regionální rozvoj 

 International Business 

 Manažer obchodu 

 Mezinárodní obchod 

 Mezinárodní studia – diplomacie 

 Podnikání a právo 

 

V přijímacím řízení na akademický rok 2019/2020 už nebyli přijímáni studenti do oboru Podnikání a právo. 

 

2.1.2 Magisterské 
 

V průběhu podzimu 2018 a roku 2019 akreditovala Fakulta mezinárodních vztahů také všechny zamýšlené 

studijní programy magisterského studia podle novely zákona o vysokých školách, a to v oblasti vzdělávání 

Ekonomické obory (vnitřní akreditace v rámci institucionální akreditace VŠE) a v kombinaci oblastí 

vzdělávání Ekonomické obory a Politické vědy a Ekonomické obory a Právo (akreditace přes Národní 

akreditační úřad). V roce 2019 tedy měla fakulta akreditovány následující programy: 
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Tabulka 2 – Akreditované magisterské studijní programy v roce 2019 

Program Typ studia Forma Jazyk Platnost 

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

N-EG Economics of 
Globalisation and European 
Integration 

Magisterský navazující prezenční Angličtina 01. 10. 
2028 

N-IB International Business - 
Central European Business 
Realities 

Magisterský navazující prezenční Angličtina 01. 10. 
2028 

N-EI Evropská ekonomická 
integrace 

Magisterský navazující prezenční Čeština 01. 10. 
2028 

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

N-ID International and 
Diplomatic Studies 

Magisterský navazující prezenční Angličtina 11. 12. 
2029 

N-MS Mezinárodní studia a 
diplomacie 

Magisterský navazující prezenční Čeština 11. 12. 
2029 

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

 

Dále měla fakulta v roce 2019 akreditovány následující studijní a obory, jejichž akreditace byla novelou 

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

 navazující magisterský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory 

 Cestovní ruch 

 Economics of Globalisation and European Integration 

 Evropská integrace 

 International and Diplomatic Studies 

 Mezinárodní obchod 

 Mezinárodní politika a diplomacie 

 Podnikání a právo 

 navazující magisterský studijní program Politologie se studijním oborem 

 Politologie 

 

Do magisterského studijního programu Politologie již nebyli od akademického roku 2018/2019 přijímání 

noví studenti. 
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2.1.3 Doktorské 
 

V průběhu podzimu 2018 a roku 2019 akreditovala Fakulta mezinárodních vztahů také většinu zamýšlených 

studijních programů doktorského studia podle novely zákona o vysokých školách, a to v oblasti vzdělávání 

Ekonomické obory (vnitřní akreditace v rámci institucionální akreditace VŠE) a v oblasti Politické vědy a 

v kombinaci oblastí vzdělávání Ekonomické obory a Politické vědy a Ekonomické obory a Právo (akreditace 

přes Národní akreditační úřad). V roce 2019 tedy měla fakulta akreditovány následující programy: 

 

Tabulka 3 – Akreditované doktorské studijní programy v roce 2019 

Program Typ studia Forma Jazyk Platnost 

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

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

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

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

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

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

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

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

D-MSE International and Diplomatic 
Studies 

Doktorský kombinovaná Angličtina 22. 05. 
2029 

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

D-MSE International and Diplomatic 
Studies 

Doktorský prezenční Angličtina 22. 05. 
2029 

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

 

Dále měla fakulta v roce 2019 akreditovány následující studijní programy a obory, jejichž akreditace byla 

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

 doktorský studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se studijními obory 

 Evropská studia 

 Mezinárodní obchod 

 Mezinárodní ekonomické vztahy 

 Mezinárodní politické vztahy 

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

 Politologie 

 

 

2.1.4 MBA/MPA/DBA 
 

V roce 2019 neměla fakulta akreditování žádný program typu MBA, MPA nebo DBA, ale pro program 

celoživotního vzdělávání Sportovní diplomacie byl připraven akreditační spis typu MPA, jehož akreditace 

proběhne po novelizaci vnitřních předpisů VŠE. 

 

 

2.2. Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce 
V roce 2019 fakulta významně posílila portfolio svých studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce 

na bakalářském i magisterském stupni: nově byl akreditován bakalářský studijní program International and 

Diplomatic Studies, který bude studenty poprvé přijímat od akademického roku 2020/2021. Na 

magisterském studiu získala fakulta akreditaci programu International Business - Central European Business 

Realities, který byl dříve provozován jako celoškolský program. Na bakalářském i magisterském stupni 

studia tak fakulta nabízí programy vyučované v anglickém jazyce jak v oblasti International Business, tak 

International and Diplomatic Studies. 

Všechny nově akreditované doktorské studijní programy jsou nabízeny v českém i anglickém jazyce. 

 

2.3. Další vzdělávací aktivity fakulty 

2.3.1. Celoživotní vzdělávání – programy 

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

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

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

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

zkouškám.  

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 činnosti: letní školy ESAC se v roce 

2019 zúčastnilo 25 studentů, semestrální školy Virginia Polytechnic University, která nově probíhá v obou 

semestrech, se účastnilo celkem 90 studentů.  

Vzdělávacího programu Sportovní diplomacie se v roce 2019 účastnilo 20 studentů (dalších 19 posluchačů 

jej v roce 2019 úspěšně absolvovalo). Program je organizován ve spolupráci s Českým olympijským výborem 

a Ministerstvem zahraničních věcí ČR a je určen zájemcům z praxe, především vrcholovým sportovcům či 
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zástupcům sportovních svazů, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na mezinárodní dimenzi kontaktů v oblasti 

sportu a zastupování státu nebo sportovních svazů na mezinárodní úrovni. 

 

2.3.2. Celoživotní vzdělávání – kurzy 

I v roce 2019 byly na fakultě realizovány Kurzy odborné a jazykové přípravy, a to v semestrální i roční 

variantě (celkem 144 osob). 
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3. Uchazeči o studium a studenti 

3.1. Spolupráce se středními školami 
V roce 2019 se konal již 6. ročník Stínování výuky, v rámci kterého si mohou uchazeči o studium na fakultě 

vyzkoušet jeden den života vysokoškoláka na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Součástí dne je 

návštěva přednášek a cvičení, prohlídka školy, prezentace o možnostech studia na FMV, informace ohledně 

posílání přihlášek a výběrového řízení, diskuse se současnými studenty jednotlivých programů a oběd v 

univerzitním kampusu. 

 

3.2. Zájem o studium a přijímací řízení 
V roce 2019 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. V roce 2019 byla pro malý zájem 

uchazečů z bakalářského přijímacího řízení vyřazena italština. 

Fakultě jako celku se daří udržovat vysoký zájem o studium, po letech poklesu v roce 2019 mírně vzrostl 

počet přihlášek na bakalářské studium (v roce 2018 se přihlásilo 1534 uchazečů a v roce 2019 celkem 1652) 

a zvýšil se také počet přijatých studentů bakalářského studia (ze 797 v roce 2018 na 885), a to jak vlivem 

vyššího počtu přijatých programy v českém, tak anglickém jazyce. Dále stagnoval počet studentů přijatých 

do kombinované formy studia. Podrobně viz následující tabulky. 

 

Tabulka 4 – Přijímací řízení do pomaturitního studia pro akademický rok 2019/2020 

Obor Předpokládaný 
počet přijatých 

Počet přihlášených Bodový 
limit pro 

přijetí 

Přijato Nastoupilo 

Celkem % k předpokládanému 
počtu přijatých 

IB 75 163 217 185 108 86 

MN 60 89 148 900 54 50 

MO 400 740 185 1500 419 383 

MS 120 383 319 1850 189 137 

RC 100 277 277 1500 115 104 

FMV 755 1652 219  885 760 

 

V roce 2019 se zvýšil také počet přihlášek do navazujícího magisterského studia. Přijímací zkoušky na 

vybrané obory se navíc konaly také v lednu, tj. s nástupem do studia od letního semestru. Zvýšil se také 

počet přijatých studentů. 24 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. 
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Tabulka 5 – Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 

Obor Předpokládaný 
počet přijatých 

Počet přihlášených Přijato od 
zimního 

semestru 

Z toho Přijato od 
letního 

semestru** 
Celkem % 

k předpokládanému 
počtu přijatých 

přijato bez 
přijímacích 
zkoušek* 

CR 75 144 192 69 1 9 

EI 40 15 38 23 0 2 

EGEI 10 4 40 0 0 0 

IB 50 56 112 44 0 0 

IDS 25 38 152 28 0 0 

MO 350 383 109 193 15 62 

MP 60 118 197 65 5 0 

PP 40 56 140 30 3 3 

FMV 660 814 123 452 24 76 

*) Pro akademický rok 2019/2020 byl k přijetí bez přijímacích zkoušek nutný (kromě dalších podmínek) studijní 

průměr ve výši maximálně 1,50. 

 **) Na vybrané obory probíhaly přijímací zkoušky také v lednu 2020 s nástupem do studia od LS 2019/2020. 

 

Tabulka 6 - Přijímací řízení na doktorské studium pro akademický rok 2019/20 

Studijní 
obor/ 
program 

Počet 
přihlášených 

Přijatých 
celkem 

Občanství ČR Cizinci z toho 

Prezenční Kombinovaná Prezenční Distanční/ 
kombinovaná 
nebo 
prezenční 

Český 
program 

Český 
program 

Samoplátci 

ME 5 3 1 2 - - - 

MEE 2 - - - - - - 

MS 5 4 2 2 - - - 

MSE 4 3 - - - - 3 PCE 

MH 5 4 1 3 - - - 

MHE - - - - - - - 

POL 4 3 1 1 1 - - 

POLE - - - - - - - 

Celkem 25 17 5 8 1 - 3 PCE 
Vysvětlivky: 

ME         Mezinárodní ekonomické vztahy 

MEE      International Economic Relations 

MS         Mezinárodní studia a diplomacie 

MSE       International and Diplomatic Studies 

MH        Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 
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MHE      Commercial and International Economic Law 

POL       Politologie 

POLE     Political Science 

 

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

3.3.1. Bakalářské 

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

rokem 2018 zvýšil (o 92 studentů). 

 

Tabulka 7 – Počty studentů bakalářského studia v roce 2019 – stav k 31. 10. 2019 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Cestovní ruch 174  

 B-CR Cestovní ruch 90  

 B-ME-RC Cestovní ruch a regionální rozvoj 84  

Mezinárodní obchod 897  

 B-MO Mezinárodní obchod 355  

 B-ME-MO Mezinárodní obchod 542  

Mezinárodní studia a diplomacie 337  

 B-ME-MS Mezinárodní studia - diplomacie 337  

Manažer obchodu  134 

 B-ME-MN Manažer obchodu  134 

International Business 168  

 B-IB International Business 69  

 B-ME-IB International Business 99  

Podnikání a právo 58  

 B-ME-PP Podnikání a právo 58  

Celkem 1634 134 

1768 

 

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 2019 

fakultu neúspěšně ukončilo 299 studentů bakalářského studia a studijní neúspěšnost je tak na bakalářském 

studiu srovnatelná s minulým rokem (310 neúspěšných studentů bakalářského studia). Novelou studijního 

a zkušebního řádu byly v roce 2019 poprvé vyloučeni studenti, kteří v prvním semestru, ve kterém neměli 

přerušené studium, nezískají alespoň 9 kreditů. 

 

3.3.2. Magisterské 

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

rokem 2018 snížil (o 101 studentů). 
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Tabulka 8 – Počty studentů magisterského studia v roce 2019 – stav k 31. 10. 2019 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Cestovní ruch 214 

 N-CR Cestovní ruch 56 

 N-ME-CR Cestovní ruch 158 

Economics of Globalisation and European Integration 9 

 N-ME-EG Economics of Globalisation and European Integration 9 

Evropská ekonomická integrace 42 

 N-ME-EI Evropská integrace 29 

 N-EI Evropská ekonomická integrace 13 

International and Diplomatic Studies 25 

 N-ME-IDS International and Diplomatic Studies 25 

International Business – Central European Business Realities 27 

 N-IB International Business – Central European Business Realities 27 

Mezinárodní obchod 578 

 N-MO Mezinárodní obchod 164 

 N-ME-MO Mezinárodní obchod 414 

Mezinárodní studia a diplomacie 160 

 N-ME-MP Mezinárodní politika a diplomacie 160 

Podnikání a právo 71 

 N-ME-PP Podnikání a právo 71 

Politologie 8 

 N-PL-PL Politologie 8 

Celkem 1134 

 

V roce 2019 fakultu neúspěšně ukončilo 151 studentů magisterského studia a studijní neúspěšnost je tak 

srovnatelná s minulým rokem (161 neúspěšných studentů magisterského studia). Novelou studijního 

a zkušebního řádu byly v roce 2019 poprvé vyloučeni studenti, kteří v prvním semestru, ve kterém neměli 

přerušené studium, nezískají alespoň 9 kreditů. 

 

3.3.3. Doktorské 

V roce 2019 studovalo na FMV celkem 109 studentů v některém z nabízených doktorských programů či 

oborů, jejich rozložení ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka 9 – Počty studentů doktorského studia v roce 2019 – stav k 31. 10. 2019 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Mezinárodní ekonomické vztahy 29 50 

 D-ME-ES Evropská studia  5 

 D-ME-ME Mezinárodní ekonomické vztahy 12 15 

 D-ME-MO Mezinárodní obchod  8 

 D-ME-MP Mezinárodní politické vztahy 8 9 

 D-ME-MH Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 9 13 

Politologie 6 4 
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 D-PO-POL Politologie 6 4 

International Economic Relations 2 5 

 D-ME-ESE European Studies  1 

 D-ME-MOE International Business  1 

 D-ME-MEE International Economic Relations  2 

 D-ME-MPE International Political Science 2 1 

Mezinárodní ekonomické vztahy 1 2 

 D-ME Mezinárodní ekonomické vztahy 1 2 

Mezinárodní studia a diplomacie 2 2 

 D-MS-Mezinárodní studia a diplomacie 2 2 

Politologie 2 1 

 D-PL Politologie 2 1 

International and Diplomatic Studies 3  

 D-MSE International and Diplomatic Studies 3  

Celkem 45 64 

109 

V roce 2019 ukončilo doktorské studium na FMV neúspěšně 17 studentů, studijní úspěšnost je v podstatě 

srovnatelná s rokem minulým. Nejčastějším důvodem ukončení studia bylo ukončení na vlastní žádost (12 

případů), pro neplnění studijních povinností bylo studium ukončeno 5 studentům. 

 

3.4. Zahraniční studenti 

Počty zahraničních studentů ukazuje následující tabulka. Jejich počet v bakalářských studijních programech 

se oproti roku 2018 značně zvýšil (o 82). V relativním vyjádření představují cizinci v roce 2019 v bakalářských 

programech 26,6 %.  

 

Tabulka 10 – Počty studentů cizího občanství v bakalářském studiu v roce 2019 – stav k 31. 10. 2019 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Cestovní ruch 37  

 B-CR Cestovní ruch 16  

 B-ME-RC Cestovní ruch a regionální rozvoj 11  

Mezinárodní obchod 207  

 B-MO Mezinárodní obchod 83  

 B-ME-MO Mezinárodní obchod 124  

Mezinárodní studia a diplomacie 70  

 B-ME-MS Mezinárodní studia - diplomacie 70  

Manažer obchodu  12 

 B-ME-MN Manažer obchodu  12 

International Business 132  

 B-IB International Business 55  

 B-ME-IB International Business 77  

Podnikání a právo 12  

 B-ME-PP Podnikání a právo 12  

Celkem 458 12 

470 
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Počty zahraničních studentů v magisterských studijních programech se oproti roku 2018 téměř nezměnil. 

V relativním vyjádření představují cizinci v roce 2019 v magisterských programech 26,2 %.  

 

Tabulka 11 – Počty studentů cizího občanství v magisterském studiu v roce 2019 – stav k 31. 10. 2019 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Cestovní ruch 45 

 N-CR Cestovní ruch 11 

 N-ME-CR Cestovní ruch 34 

Economics of Globalisation and European Integration 7 

 N-ME-EG Economics of Globalisation and European Integration 7 

Evropská ekonomická integrace 11 

 N-ME-EI Evropská integrace 3 

 N-EI Evropská ekonomická integrace 8 

International and Diplomatic Studies 24 

 N-ME-IDS International and Diplomatic Studies 24 

International Business – Central European Business Realities 23 

 N-IB International Business – Central European Business Realities 23 

Mezinárodní obchod 145 

 N-MO Mezinárodní obchod 34 

 N-ME-MO Mezinárodní obchod 111 

Mezinárodní studia a diplomacie 32 

 N-ME-MP Mezinárodní politika a diplomacie 32 

Podnikání a právo 9 

 N-ME-PP Podnikání a právo 9 

Politologie 1 

 N-PL-PL Politologie 1 

Celkem 297 
 

Celkem studovalo v roce 2019 na fakultě v bakalářských a magisterských programech celkem 767 cizinců, 

což je o 80 více než v roce 2018. 
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4. Absolventi fakulty 

4.1. Absolventi studijních programů 

4.1.1. Bakalářské 

V roce 2019 studium na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně ukončilo celkem 407 studentů, kteří získali 

titul Bc. (bakalář), takže počet absolventů bakalářských programů vzrostl o 2,8 %. 

  

Tabulka 12 – Počty absolventů bakalářského studia v roce 2019 – stav k 31. 10. 2019 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Cestovní ruch 41  

 B-CR Cestovní ruch 0  

 B-ME-RC Cestovní ruch a regionální rozvoj 41  

Mezinárodní obchod 196  

 B-MO Mezinárodní obchod 0  

 B-ME-MO Mezinárodní obchod 196  

Mezinárodní studia a diplomacie 87  
 B-ME-MS Mezinárodní studia - diplomacie 87  

Manažer obchodu  27 

 B-ME-MN Manažer obchodu  27 

International Business 24  

 B-IB International Business 0  

 B-ME-IB International Business 24  

Podnikání a právo 32  

 B-ME-PP Podnikání a právo 32  

Celkem 380 27 

407 

 

4.1.2. Magisterské 

V roce 2019 studium na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně ukončilo celkem 393 studentů, kteří získali 

titul Ing. (inženýr), takže počet absolventů magisterských programů klesl o 20,6 %. 

 

Tabulka 13 – Počty absolventů magisterského studia v roce 2019 – stav k 31. 10. 2019 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Cestovní ruch 77 

 N-CR Cestovní ruch 0 

 N-ME-CR Cestovní ruch 77 

Economics of Globalisation and European Integration 11 

 N-ME-EG Economics of Globalisation and European Integration 11 

Evropská ekonomická integrace 12 

 N-ME-EI Evropská integrace 12 

 N-EI Evropská ekonomická integrace 0 

International and Diplomatic Studies 12 
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 N-ME-IDS International and Diplomatic Studies 12 

International Business – Central European Business Realities 0 

 N-IB International Business – Central European Business Realities 0 

Mezinárodní obchod 198 

 N-MO Mezinárodní obchod 0 

 N-ME-MO Mezinárodní obchod 198 

Mezinárodní studia a diplomacie 47 

 N-ME-MP Mezinárodní politika a diplomacie 47 

Podnikání a právo 31 

 N-ME-PP Podnikání a právo 31 

Politologie 5 

 N-PL-PL Politologie 5 

Celkem 393 

 

4.1.3. Doktorské 

V roce 2019 studium na Fakultě mezinárodních vztahů úspěšně ukončilo celkem 13 studentů, kteří získali 

titul Ph.D. (doktor). 

 

Tabulka 14 – Počty absolventů doktorského studia v roce 2019 – stav k 31. 10. 2019 

Studijní program (resp. obor) Prezenční 
forma 

Kombinovaná 
forma 

Evropská studia  3 

 D-ME-ES Evropská studia  3 

Mezinárodní obchod  2 

 D-ME-MO Mezinárodní obchod  2 

Mezinárodní politické vztahy 1 1 

 D-ME-MP Mezinárodní politické vztahy 1 1 

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo  5 

 D-ME-MH Obchodní a mezinárodní hospodářské právo  5 

Politologie  1 

 D-PO-POL Politologie  1 

Celkem 1 12 

13 
 

Tabulka 15 – Obhájené disertační práce v roce 2019 

Jméno Pracoviště Vedoucí Téma Datum 
obhajoby 

Ing. Olga Francová, 
Ph.D. 

KSE doc. Ing. Ingeborg 
Němcová, CSc. 

Prohloubení koordinace v oblasti fiskální 
politiky v rámci EU jako důsledek 
ekonomické krize 

26. 2. 2019 

Ing. Šimon Buryan, 
Ph.D. 

KSE doc. Ing. Ingeborg 
Němcová, CSc. 

Případová studie nařízení REACH: 
formování a vyhodnocení regulace EU 

19. 3. 2019 

Ing. Pavel Černý, 
Ph.D. 

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

Právní a ekonomické otázky podnikání v 
oblasti obnovitelných zdrojů 

19. 6. 2019 

Mgr. Ing. Radim 
Patočka, Ph.D. 

KPEP prof. JUDr. Martin 
Boháček, CSc. 

Ochrana osobnosti při správě daní 19. 6. 2019 
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Ing. Miloslav 
Hostaša, Ph.D. 

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

Dopad změn v politickém a 
ekonomickém systému Iráku na změnu v 
podnikatelském prostředí a jejich 
implikace pro český vývoz 

9. 9. 2019 

Mgr. Ing. Eliška 
Kačírková, Ph.D. 

KSE doc. Ing. Martina 
Jiránková, Ph.D. 

Vliv sociálně-ekonomického modelu zemí 
EU na jejich konkurenceschopnost 

9. 9. 2019 

Ing. Daniel Kný, 
Ph.D. 

KPOL prof. PhDr. Karel 
Müller, Ph.D. 

Referenda v kontextu prohlubování 
evropské integrace: koncept národní a 
evropské identity jako perspektiva 
zkoumání 

10. 9. 2019 

Mgr. Ing. Jan Levý, 
Ph.D. 

KPEP prof. JUDr. Martin 
Boháček, CSc. 

Komparace soutěžního práva ČR, Ruska a 
EU 

17. 9. 2019 

Ing. Jan Pastorčák, 
Ph.D. 

KPEP doc. JUDr. Jiřina 
Hásová, Ph.D. 

Ochrana spotřebitele při uzavírání 
spotřebitelských smluv prostředky 
komunikace na dálku 

17. 9. 2019 

Ing. Tomáš Votava, 
M.A., Ph.D. 

KPEP prof. JUDr. Martin 
Boháček, CSc. 

Kolektivní správa jako prostředek 
vymahatelnosti autorského práva v 
informační společnosti 

17. 9. 2019 

Ing. Jana Hovorková, 
Ph.D. 

SMSJM prof. Ing. Mgr. Petr 
Kratochvíl, Ph.D. 

Geopolitika katolické církve. Mentální 
mapa světa podle nejvyšších 
představitelů církve 

30. 9. 2019 

Ing. Kristýna 
Stejskalová, Ph.D. 

SMSJM doc. PhDr. Jan 
Eichler, CSc. 

Změna režimu v Libyi a její dopad na 
evropský bezpečnostní prostor 

30. 9. 2019 

Ing. Stanislav Audy 
Martínek, Ph.D., 
MBA 

KMO doc. Ing. Josef 
Taušer, Ph.D. 

Foreign Direct Investment Driven by the 
Sovereign Wealth Funds and its Impact 
on the Market Value of the Acquired 
Companies 

7. 11. 2019 

JUDr. Radim Kříž, 
Ph.D. 

KPEP prof. JUDr. Jan Dědič Akcie jako cenný papír vydávaný 
akciovou společností 

12. 12. 2019 

 

 

4.2. Kontakt s absolventy a podpora uplatnění absolventů 

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

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

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

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

Posláním FMV Alumni Clubu je: 

 vytvářet a udržovat spojení mezi současnými a budoucími absolventy 

 podporovat interakci absolventů s celou fakultou 

 zprostředkovávat hodnotné kontakty pro rozvoj kariéry 

 poskytovat absolventům příležitosti k celoživotnímu vzdělávání 

 šířit úspěchy svých absolventů 

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

prezidentkou je Petra Skrbková, absolventka oboru Mezinárodní politika a diplomacie a Senior Consultant 

v British Chamber of Commerce. Členy Board of Alumni jsou nadále Lucie Halamová, Milan Hašek, Jan Kotík 

a Vít Rožmberský. 

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

 Alumni Business Speed Networking – event k rozšiřování business kontaktů 
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 Alumni Start-Up evening – odborné setkání v inkubátoru UP21 pro začínající podnikatele z řad 

studentů i absolventů 

 FMV kvíz - Alumni edition – neformální setkání absolventů a vyučujících FMV 

 Alumni Reunion – výroční setkání absolventů FMV v rámci Absolventského večera 

 

Alumni mentoring program 

Na FMV byl v roce 2019 založen Alumni mentoring program, který propojuje zkušené absolventy se 

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

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

pomáhá mu poznat svůj potenciál a najít správný směr. Alumni mentoring trvá 8 měsíců a v roce 2019/2020 

se do něj zapojilo celkem 60 dvojic, což je 120 mentorů (absolventů) a mentees (studentů). 

 

 

4.3. Uplatnění absolventů na trhu práce 

Uplatnění absolventů FMV na trhu práce je velmi dobré. Celkem 85 % absolventů promujících v roce 2019 

získalo stálé zaměstnání již v době promoce. Nejvíce absolventů se uplatnilo v marketingu (16 %), financích 

(11 %), cestovním ruchu (7 %), obchodě (5 %), IT (5 %), HR (4 %) a logistice (4 %). Mezi další obory, v kterých 

absolventi FMV našli v roce 2019 uplatnění, byl consulting, automotive, průmysl a energetika, nákup, sales, 

mezinárodní vztahy a další. 

Nejčastějším zaměstnavatelem absolventů FMV promujících v roce 2019 byly společnosti Accenture (5 

absolventů), Deloitte (5), Siemens (5), Škoda Auto (5), Commerzbank (4), EY (4), L´Oréal (4), Alza (3), Exxon 

(3), Lidl (3) a PwC (3). Ze státní správy to pak byla různá ministerstva, která zaměstnala celkem 6 absolventů. 

Nejčastějšími nástupními pozicemi těchto absolventů byl konzultant (12), asistent (12), trainee (11), project 

manager (10), analytik (9), účetní (7), marketing specialist (6). 

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

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

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

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

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

částečný úvazek. Při studiu tedy získalo pracovní zkušenost 94 % všech absolventů roku 2019. 
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5. Věda, výzkum a vývoj 

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

2019 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 13. 3. 2019 byla na zasedání Vědecké 

rady FMV projednána aktualizace tohoto Plánu, která operacionalizovala dílčí cíle na rok 2019 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 

internacionalizaci, 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.  

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; 
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 didaktika a sociolingvistika odborného jazyka. 

 

 

5.2. Organizační, personální a materiální zabezpečení 
Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu na FMV zahrnuje několik okruhů činnosti: podporu, administrativu 

a řízení rozvoje vědy a výzkumu; podporu doktorského studia a podporu kvalifikačního růstu akademických 

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

kateder a podporu vydávání odborných recenzovaných periodik.  

V 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. V roce 2019 proběhla následující zasedání týmu: 

 7. března 2019 – vyhodnocení autoevaluačních zpráv kateder (nekvantitativní vědecko-výzkumné 

výstupy za r. 2018); 

 11. dubna 2019 - diskuze nad predátorskými časopisy; náměty k tvorbě metodiky hodnocení na r. 

2019; 

 6. května 2019 – diskuze k principům vnitřního hodnocení vědeckovýzkumných výstupů kateder 

FMV; 

 3. června 2019 – pokračování diskuze k principům vnitřního hodnocení vědeckovýzkumných 

výstupů kateder FMV;  

 5. prosince 2019 – ověření publikací Jimp a JSC nesoucích znaky excelence za r. 2019; vyhodnocení a 

závěry diskuze k principům vnitřního hodnocení vědeckovýzkumných výstupů kateder FMV. 

V r. 2019 byly katedrám FMV přiděleny prostředky k rozvoji a zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti 

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

2017 a 2018). 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 r. 2019 byl proveden doplňkový hodnotící proces, který zohlednil kritéria vědecko-výzkumné činnosti 

nekvantitativního charakteru. K vyhodnocení byla použita Metodika hodnocení nekvantitativních 

vědeckovýzkumných výstupů kateder FMV VŠE v Praze za rok 2017 (tj. metodika, jejíž zásady přijal FVT na 

svém zasedání dne 15. prosince 2016, a která vychází z platné Metodiky 17+). Výsledkem bylo přidělení 

dodatečných finančních prostředků na tři nejlepší katedry na základě vyhodnocení autoevaluačních zpráv 

Fakultním vědeckým týmem. 

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 (např. 19th 

International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, 

Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations a jiné). 
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K financování byl přijat 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. 2019 byla připravována účast FMV na dalších projektech OP VVV (MŠMT ČR) - 

Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací a 

Zvyšování kvality grantových schémat na vysokých školách. 

 

5.2.1. Speciální pracoviště v oblasti vědy, výzkumu a vývoje 

FMV podporuje špičkové externí vědecké pracovníky tvořící jádro nově založeného Mezinárodního 

výzkumného centra FMV, které svoji činnost soustřeďuje na kvalitní výzkum zahrnující publikace výstupů 

tohoto výzkumu ve špičkových světových časopisech. V rámci této položky proto byla poskytnuta finanční 

podpora zahraničním vědeckým pracovníkům, kteří v průběhu roku 2019 pracovali na FMV (jeden z nich je 

aktuálně řešitelem projektu GAČR). Mezinárodní výzkumné centrum uspořádalo v r. 2019 celkem 29 

seminářů (externích i interních, tzv. Brown Bag Seminars), na které jsou pravidelně zváni všichni akademičtí 

pracovníci FMV. 

 

5.3. Excelentní vědecko-výzkumná a publikační činnost 
Fakulta mezinárodních vztahů míří ve své vědecko-výzkumné činnosti zejména na nejkvalitnější výstupy 

srovnatelné se špičkovými mezinárodními pracovišti obdobného typu. Vzhledem k narůstající potřebě 

excelence ve vědě, kterou zdůrazňuje mimo jiné i metodika hodnocení výzkumu (tzv. Metodika 17+), byl 

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. 2019 1 článek typu Jimp v časopisu Q1, resp. D1 a 2 články 

typu Jimp v časopisech Q2. Všechny tyto excelentní publikační výstupy se váží k oborům akreditovaným a 

vyučovaným na FMV (pro r. 2019 šlo ve všech případech o obor Economics). Rovněž byla publikována 

monografie v prestižním zahraničním nakladatelství Routledge. 

 

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

evropských či celostátních konferencí: 

 BŘEZINA, Jaroslav, HÖPPNEROVÁ, Věra. Fachsprache Wirtschaftsdeutsch – Linguistische und 

didaktische Aspekte. Praha, VŠE, 24. 1. 2019. Evropská konference (Účastníků: 15, z toho 

zahraničních: 7). 

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

Miroslava, STEINHAUSER, Dušan, DRÁBIK, Peter, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, TAUŠER, Josef, SATO, 

Alexej, CHYTKOVÁ, Zuzana. 19th International Joint Conference: Central and Eastern Europe 

in the Changing Business Environment [CD-ROM, online]. Prague, 24. 5. 2019. Dostupné 

z: https://ceeconference.vse.cz/. Celostátní konference (Účastníků: 54, z toho zahraničních: 

49). Sborník z konference – ISBN 978-80-225-4620-1. 

 NĚMEC, Jan, ŠVEC, Jan, FORÝTEK, Lukáš, HANNAHAN, Michael, HOWLAND, Rebecca, BAILEY, 

Lonce, DEROUEN, Kelsey. Institutions, Ideas, and the Challenge of Democracy in the 21st 

Century. VŠE v Praze, 19. 9. 2019 – 21. 9. 2019. Celosvětová konference (Účastníků: 47, z 

https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Jaroslav&prijmeni=B%F8ezina&katedra=KNJ
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=V%ECra&prijmeni=H%F6ppnerov%E1&katedra=KNJ
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Petr&prijmeni=Kr%E1l&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Eva&prijmeni=K%F8enkov%E1&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Ilya&prijmeni=Bolotov&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Radek&prijmeni=%C8ajka&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Iveta&prijmeni=%C8ern%E1&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Ludmila&prijmeni=%8At%ECrbov%E1&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Josef&prijmeni=Tau%9Aer&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alexej&prijmeni=Sato&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alexej&prijmeni=Sato&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Zuzana&prijmeni=Chytkov%E1&katedra=KMG
https://ceeconference.vse.cz/
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Jan&prijmeni=N%ECmec&katedra=KPOL
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Jan&prijmeni=%8Avec&katedra=KPOL
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Luk%E1%9A&prijmeni=For%FDtek&katedra=KPOL
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toho zahraničních: 44). Study of the U.S. Institutes for Scholars on American Politics and 

Political Thought 2019 Reunion Conference. 

 ŠAUER, Petr. Environmental Economics, Policy and International Environmental 

Relations [online]. VŠE v Praze, 28. 11. 2019 – 29. 11. 2019. Dostupné 

z: https://isb.vse.cz/projects/current-projects/the-20th-annual-conference-environmental-

economics-policy-and-international-relations/. Celosvětová konference (Účastníků: 138, z 

toho zahraničních: 73). 

 ZADRAŽILOVÁ, Dana. Udržitelnost pro výrobu a obchod aneb Jak si zvýšit důvěryhodnost u 

bank a zákazníků. Praha, 15. 5. 2019. Celostátní konference (Účastníků: 40, z toho 

zahraničních: 0). 

 ZADRAŽILOVÁ, Dana, KRÁSNÁ, Barbora. Retail Summit 2019 [online]. Praha, 5. 2. 2019 – 6. 2. 

2019. Dostupné z: http://www.retail21.cz/. Celosvětová konference (Účastníků: 1111, z toho 

zahraničních: 70). 

 

5.5. Granty a projekty 

5.5.1. Externí grantové projekty 

V roce 2019 bylo na FMV řešeno celkem 8 externích projektů v rámci účelové podpory ve výši 5 948 tis. Kč. 

Z tabulky vyplývá rozložení získaných prostředků mezi jednotlivé projekty. 

 

Tabulka 16 - Zapojení FMV do řešení projektů podporovaných z účelových a institucionálních prostředků 
státního rozpočtu v r. 2019 

Agentura Registrační 
číslo 

Řešitel Název grantu Celkem 
dotace VŠE 

2019 
(tis. Kč) 

Spoluúčast 
VŠE 2019 
(tis. Kč) 

GAČR 17-03881S Müller, Karel Aktivní hranice jako zdroj 
evropeizace veřejné sféry. 
Případ trojmezních 
euroregionů Nisa a Šumava. 

772   

GAČR 19-16764S Merella, Vincenzo Kvalita dovozů v závislosti na 
ekonomické vyspělosti 
dovážející země 

1035   

GAČR 19-01809S Garlick Jeremy Alan 
spoluřešitel MU  

Čínská mnohostranná 
ekonomická diplomacie v době 
iniciativy nové hedvábné 
stezky 

533   

GAČR 18-00902S spoluřešitel Dubský, Zbyněk; 
hlavní řešitel - Mgr. et Mgr. 
Lukáš Tichý Ph.D. (Ústav 
mezinárodních vztahů, v. v. i.) 

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

463   

GAČR 19-20678S spoluřešitel Machoň, 
Miloslav; hlavní řešitel - doc. 
RNDr. Martin Šolc, CSc. (UK) 

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

262   

TAČR TL02000451 Hnát, Pavel Zacílení investiční podpory v 
ČR s ohledem na 

1618,4 404,6 

https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Petr&prijmeni=%8Aauer&katedra=KPOL
https://isb.vse.cz/projects/current-projects/the-20th-annual-conference-environmental-economics-policy-and-international-relations/
https://isb.vse.cz/projects/current-projects/the-20th-annual-conference-environmental-economics-policy-and-international-relations/
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Dana&prijmeni=Zadra%9Eilov%E1&katedra=KOPKK
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Dana&prijmeni=Zadra%9Eilov%E1&katedra=KOPKK
http://www.retail21.cz/
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předpokládané dopady 
technologických změn 

TAČR TL01000217 spoluřešitel Šauer, Petr; 
hlavní řešitel - Ing. Jan 
Matějka (ECO trend Research 
centre s.r.o.) 

Obce v kruhu cirkulární 
ekonomiky 

828 92 

TAČR TL02000400 spoluřešitel Král, Petr; hlavní 
řešitel -  Ing. Václav Jirovský 
Ph.D. (ČVUT) 

Humanitní rozměr plánů 
udržitelné městské a 
regionální mobility 

436,5 111,233 

 

Z tabulky rovněž vyplývá, že grantová činnost FMV v rámci účelové podpory byla v roce 2019 spojena 

s řešiteli z pěti pracovišť a navázána celkově na pět projektů Grantové agentury ČR a tři projekty 

Technologické agentury ČR. Objem prostředků z účelové podpory meziročně vzrostl (5 948 tis. v roce 2019 

oproti 4 864 tis. v roce 2018).  

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 7 žádostí do GA ČR a 17 do TA ČR. Četnost 

předkládání projektů se oproti roku 2018 zvýšila (z 8 návrhů GA ČR na 7 a ze 6 návrhů TA ČR na 17). V roce 

2019 se podařilo získat 1 nový projekt GA ČR a 2 nové projekty TA ČR. 

V roce 2019 bylo rovněž podáno 5 návrhů projektů mezinárodní spolupráce (stejně jako v roce 2018), 2 byly 

přijaty k financování (některé jsou v době psaní zprávy ještě evaluovány).  

 

Tabulka 17 - Podané žádosti FMV o udělení grantů v r. 2019 

Agentura Řešitel Název grantu Výsledek 
výběrového 

řízení 

GA ČR Zeman, Jiří, Ing., Ph.D. Chování spotřebitele na trhu 
suboptimálních potravin 

ne 

GA ČR Sadílek, Tomáš, Ing. Mgr. Postoje spotřebitelů vůči národním a 
evropským značkám kvality potravin 

ne 

GA ČR Zeynalov, Ayaz, PhDr., Ph.D. Inovace, technologie a kvalita institucí: 
nový přístup k přibližným a 
fundamentálním příčinám hospodářského 
růstu 

ne 

GA ČR - 
Junior 

Votoupalová, Markéta, Mgr. Ing., Ph.D. Nejednoznačný koncept solidarity: 
evropský versus český přístup k migrační 
politice 

ne 

GA ČR spolunavrhovatel Vymětal, Petr, Ing., Ph.D., 
hlavní navrhovatel: doc. Ing. Šárka 

Laboutková, Ph.D., Technická univerzita v 
Liberci 

Transparentnost jako leitmotiv efektivní 
veřejné správy 

ne 

GA ČR Šauer, Petr, prof. Ing., CSc. Rozšíření teorie reverzních 
kombinatorických aukcí: Koaliční projekty 
čištění odpadní vody v alternativních 
institucionálních uspořádáních 

ne 
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GA ČR Tóth, Andrej, doc. Ing., Ph.D.; spoluřešitel: 
doc. Novotný (Západočeská univerzita v 

Plzni); prof. Tóthová (Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích) 

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

ano 

TA ČR Ing. Mgr. Jakub Jedlinský, Ph.D. Software simulující ekonomické procesy 
pro účely popularizace základů ekonomie 
a studování chování ekonomických 
subjektů 

ne 

TA ČR Bc. Lucie Nencková, MBA SMART AND INNOVATIVE REGIONAL 
RESEARCH INITIATIVE (SIRRI) - metodika 
zavedení systematické spolupráce mezi 
výzkumnými organizacemi a místními 
samosprávami při řešení klíčových 
problémů udržitelného rozvoje obcí 

ne 

TA ČR Ing. Mgr. Tomáš Sadílek Retail jako veřejný prostor ne 

TA ČR Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D. Tacitní znalosti a jejich rozvoj jako 
relevantní předpoklad pro kultivaci kvality 
služeb turismu v České republice 

ne 

TA ČR doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem 
na předpokládané dopady 
technologických změn 

ano 

TA ČR spolunavrhovatel Ing. Petr Král, Ph.D.; Ing. 
Václav Jirovský Ph.D. (ČVUT) 

Humanitní rozměr plánů udržitelné 
městské a regionální mobility 

ano 

TA ČR Mgr. Ing. Kočí Kateřina, Ph.D. Posílení vnitřní koherence sportovní 
diplomacie ČR 

ne 

TA ČR prof. Ing. Šauer Petr, CSc. Management komunálního odpadu v 
českých obcích s funkcí cestovního ruchu 

ne 

TA ČR prof. Ing. Šauer Petr, CSc. Cesty k udržitelnému cestovnímu ruchu v 
českých obcích 

ne 

TA ČR Ing. Jarolímková Liběna, Ph.D. Reflexe potřeb trhu práce do kurikula 
vysokoškolského vzdělávání v cestovním 
ruchu 

ne 

TA ČR Ing. Jarolímková Liběna, Ph.D. Výzkum možností využití metodiky SMART 
při řízení destinací cestovního ruchu 

ne 

TA ČR Ing. Zeman Jiří, Ph.D. Faktory ovlivňující cenu a produkci 
vybraných potravin v ČR 

ne 

TA ČR Mgr. Antal Jarolím, Ph.D. Evaluace exportní politiky ČR: 
implementace Komplexní hospodářské a 
obchodní dohody CETA 

ne 

TA ČR Ing. Filipová Alena, Ph.D. Udržitelnost venkovské obchodní 
vybavenosti (mezinárodní komparace a 
nové business modely) 

ne 

TA ČR Ing. Mgr. Sadílek Tomáš, Ph.D. Retail jako veřejný prostor ne 

TA ČR Ing. Mgr. Jedlinský Jakub, Ph.D. Software pro simulaci ekonomických 
procesů a rozhodování v ekonomice 

? 

TA ČR Ing. Zezula Jakub Automatizace analýz společenských a 
ekonomických aspektů carsharingu 

? 

H2020 Mgr. Ing. M. Votoupalová, Ph.D. Localising Migrant Integration in Europe 
2020 

ne 

Visegrad 
Fund 

Ing. Mgr. Kateřina Kočí, Ph.d. V4-Ukrainian academic cooperation ? 

Visegrad 
Fund 

doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. Effects of Industry 4.0 on FDI in the 
Visegrád countries 

ano 



    Věda, výzkum a vývoj 
   

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA FMV VŠE 2019 |35      

AKTION -
ČR-

Rakousko 

Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. Plýtvání potravinami v Rakousku a České 
republice 

ano 

AKTION -
ČR-

Rakousko 

Ing. Vít Hinčica, Ph.D. Internationalization of SMEs ? 

 

5.5.2. Interní grantové projekty 

Nové projekty IGS přijaté k financování s počátkem řešení v r. 2020 

Při výběru projektů klade Grantová rada FMV důraz na stanovení relevantních a dosažitelných cílů, 

specifikování metodologie, publikačních výstupů (kvantitativně i kvalitativně – specifikace počtu publikací a 

jejich typů, nejlépe s uvedením periodika, kam bude potenciální výstup podán k recenznímu řízení – a s 

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

personální zabezpečení. Z devíti podaných vědeckých projektů bylo přijato k financování šest (z toho tři s 

úpravou rozpočtu) a tři projekty nebyly přijaty k financování. Dva projekty na podporu organizace 

studentské konference byly přijaty. 

 

Tabulka 18 - Projekty přijaté k financování s počátkem řešení v r. 2020 

Číslo 
projektu 

Název projektu 

6/2020 Case studies v rozvojových studiích - srovnání přístupů v oblastech managementu přírodních zdrojů a projektového 
managementu rozvojové pomoci 
Navrhovatel: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra světové ekonomiky (FMV) 

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

39/2020 
(konf.) 

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

42/2020 Growth of High-Tech Start-ups in Europe: Evidence on the Role of Venture Capital 
Navrhovatel: Smaranda Pantea, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra světové ekonomiky (FMV) 

48/2020 The Challenge of Integration and Disintegration Tendencies and Processes Within Different Levels of Governance 
Navrhovatel: Ing. Michal Strnad 
Pracoviště: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (FMV) 

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

56/2020 Informační a komunikační technologie jako prostředek k oslabování demokratických principů 
Navrhovatel: Ing. Bc. Jan Švec 
Pracoviště: Katedra politologie (FMV) 

65/2020 
(konf.) 

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

 

 

 

https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=33943
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=101391
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=48
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=243
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=41
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=144131
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=97967
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=49
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=4288
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=100000
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=41
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=100102
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=44
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Pokračující projekty IGS přijaté k financování s počátkem r. 2019 

Z osmi pokračujících projektů bylo schváleno sedm k dalšímu financování v roce 2020 dle požadavků 

navrhovatelů, jeden projekt byl předčasně ukončen. 

 

Tabulka 19 - Pokračující projekty IGS přijaté k financování s počátkem v r. 2019 

Číslo 
projektu 

Název projektu Rozhodnutí 

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

Pokračování 
projektu. 

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

Pokračování 
projektu. 

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

Pokračování 
projektu. 

40/2019 Vliv distribuční cesty na chování spotřebitele na trhu vína 
Navrhovatel: Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací (FMV) 

Ukončení 
projektu. 

49/2019 Globální produkční sítě na pozadí technologických změn: dopady těchto 
změn na uspořádání světové ekonomiky 
Navrhovatel: doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra světové ekonomiky (FMV) 

Pokračování 
projektu. 

52/2019 Analýza kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran 
a hnutí 
Navrhovatel: Ing. Barbora Urbanová 
Pracoviště: Katedra politologie (FMV) 

Pokračování 
projektu. 

61/2019 The Transition of Power from the Perspective of Interpretative Approaches 
to IR Theories 
Navrhovatel: Ing. Matthew David Huntley, BSc 
Pracoviště: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (FMV) 

Pokračování 
projektu. 

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

Pokračování 
projektu. 

 

Hodnocení projektů IGS ukončených ke konci roku 2019 

Hodnocení projektů ukončených ke konci roku 2019 bylo provedeno na základě dokumentu Náměty pro 

hodnocení závěrečných zpráv studentských vědeckých projektů IGA, vydaným Oddělením pro vědu a 

výzkum. Důraz je zde kladen na čtyři rozdílné aspekty projektu, a to stupeň splnění cíle práce, publikační 

činnost, využitelnost výsledků práce a hospodaření s přidělenými prostředky. Na základě stupně splnění 

uvedených aspektů je možné projekty hodnotit následujícím způsobem: splněno bez výhrad, splněno 

s věcnou výhradou (výhrada ke splnění cílů projektů, výhrada k publikačním výstupům, výhrady k využití 

materiálu pořízeného z grantových prostředků), splněno s výhradou k hospodaření (výhrady k dodržení 

skladby rozpočtu, výhrady ke zdůvodnění eventuálních přesunů rozpočtových prostředků), nesplněno.  

 Tři vědecké projekty mají odložené hodnocení o 6 měsíců. 

 Jeden vědecký projekt byl hodnocen jako nesplněný. 

 Tři projekty na podporu organizace studentské konference byly splněny bez výhrad. 

https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=48976
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=44
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=243
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=52
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=115983
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=42
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=17413
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=87525
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=41
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=96245
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=49
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=38659
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
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Tabulka 20 - Hodnocení projektů IGS ukončených ke konci roku 2019 

Číslo 
projektu 

Název projektu Rozhodnutí 

3/2018 Strukturální problémy subsaharských ekonomik 
Navrhovatel: Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra světové ekonomiky (FMV) 

Odložené hodnocení 
o 6 měsíců. 

57/2018 Kritická analýza současného bezpečnostního diskursu a praxe v České 
republice 
Navrhovatel: Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. 
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů 

Nesplněno. 

63/2018 Proměny v transatlantickém partnerství mezi EU a USA - nadále platforma 
překonávání bezpečnostních a ekonomických výzev pro Evropu? 
Navrhovatel: Ing. Josef Bič, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra světové ekonomiky (FMV) 

Odložené hodnocení 
o 6 měsíců. 

70/2018 Přeshraniční veřejné zakázky – analýza mezinárodního prostředí a překážky 
v zapojení českých firem 
Navrhovatel: Ing. Pavla Neumannová 
Pracoviště: Katedra mezinárodního obchodu (FMV) 

Odložené hodnocení 
o 6 měsíců. 

10/2019 
(konf.) 

Konference o současné Latinské Americe 
Navrhovatel: PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra románských jazyků (FMV) 

Splněno bez výhrad. 

20/2019 
(konf.) 

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XI. ročník) 
Navrhovatel: Ing. Lucie Andreisová, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra podnikového a evropského práva (FMV) 

Splněno bez výhrad. 

56/2019 
(konf.) 

21th International conference on "Environmental Economics, Policy and 
International Environmental Relations 
Navrhovatel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. 
Pracoviště: Institut pro udržitelné podnikání (FMV) 

Splněno bez výhrad. 

 

5.6. Recenzovaná periodika 
Fakulta mezinárodních vztahů jako významné vědecké pracoviště v oblasti mezinárodních vztahů 

dlouhodobě podporuje vydávání vlastních recenzovaných časopisů, jež tematicky odpovídají hlavním 

směrům vědecké činnosti fakulty. I v r. 2019 byly použity finanční prostředky určené na rozvoj výzkumné 

organizace pro 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. 

 

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

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

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

externích to byla v r. 2019 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných 

https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=49690
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=2319
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=20
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=4288
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=47
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=94063
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=48
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=374
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=45
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=44770
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=44
https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=243
https://insis.vse.cz/auth/pracoviste/pracoviste.pl?id=52
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vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd (v r. 2019 ji obdržela Ing. 

Lucie Andreisová, Ph.D.). 

Fakulta se poměrně intenzivně zapojila do soutěže ESOP 2019, jejímž cílem je podpora tvůrčí aktivity 

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

jednotlivými katedrami, jakož i kvalita prací se liší. 

 

Tabulka 21 - Excelentní studentské odborné práce 2019 

Pracoviště Diplomové práce Bakalářské práce Seminární práce 

KAJ 
   

KCR 1 (0)   

KMO 1 (1) 1 (0) 2 (2) 

KNJ    

KPEP 2 (1) 1 (1)  

KOPKK 1 (0) 1 (0)  

KPOL 1 (0)   

IUP    

KROJ    

KRUJ    

KSE 6 (3) 1 (1) 2 (2) 

SMS JM 2 (2) 2 (2)  

CAS    

Celkem   14 (7) 6 (4) 4 (4) 

 

Oceněné diplomové práce: 

 Sára Vápeníková: Čínský systém terciálního vzdělání a jeho vliv na uplatnění čínských absolventů 

na trhu práce (vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.) 

 Jiří Ambrož: Mezinárodní obchod v energetice a jeho vliv na norskou ekonomiku (vedoucí práce: 

Ing. Ilya Bolotov, Ph.D.) 

 Petr Pham: Migrační tendence Vietnamců do EU (vedoucí práce: Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, 

Ph.D.) 

 Veronika Klimková: Digitalization in the Czech Healthcare (vedoucí práce doc. Mgr. Jana Vlčková, 

Ph.D.) 

 Tomáš Novák: Pozice a zájmy USA ve vyjednávání obchodní dohody TTIP (vedoucí práce: doc. Ing. 

Pavel Hnát, Ph.D.) 

 Tímea Ambrušová: Výtvarné umění a fotografie z hlediska autorského práva (vedoucí práce: prof. 

JUDr. Martin Boháček, CSc.) 

 Tereza Voříšková: Průmysl 4.0 a jeho šíření skrze proces europeizace: komparativní případová 

studie EU a ČR (vedoucí práce: Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D.) 



    Věda, výzkum a vývoj 
   

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA FMV VŠE 2019 |39      

 

Oceněné bakalářské práce: 

 Mariia Fimushkina: Historický a strategický význam města Sevastopol (vedoucí práce: doc. PhDr. 

Jan Eichler, CSc.) 

 Lucia Csajková: Environmentálna politika USA: prípadová štúdia (vedoucí práce: Mgr. Miloslav 

Machoň, Ph.D.) 

 Daniel Haňka: Aktuální rizika importu zemního plynu do EU a možná řešení (vedoucí práce: Mgr. 

Jana Vlčková, Ph.D.) 

 Anna Králová: Ochrana osobních údajů (vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.) 

 

 

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

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 2019 odměnou 

školitele, jejichž doktorandi úspěšně obhájili doktorskou disertační práci. V r. 2019 se uskutečnilo 15 

úspěšných obhajob disertačních prací a FMV se tedy může pochlubit 15 absolventy doktorského studia. 

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 2019 neproběhlo žádné habilitační řízení akademických 

pracovníků FMV, nicméně dvě řízení byla zahájena (Ing. Přemysla Průši, Ph.D. a Vincenza Merelly, Ph.D., 

Dr., MSc). Jedno jmenovací řízení akademického pracovníka FMV bylo úspěšně dokončeno, doc. Ing. 

Stanislav Šaroch, Ph.D. byl jmenován profesorem v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. 

 

 

5.9. Habilitační řízení a profesorské jmenovací řízení  

V roce 2019 neproběhlo na zasedání Vědecké rady FMV žádné habilitační řízení, jedno jmenovací řízení bylo 

zastaveno na vlastní žádost; dále bylo zahájeno 1 jmenovací řízení a 6 habilitačních řízení. 
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6. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce 

6.1. Zapojení do mezinárodních vztahů a vzdělávacích programů 

Mezinárodní spolupráce FMV ve vzdělávání a v dalších navazujících oblastech přispívá k hlubší 

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

zkušeností studentů fakulty. Tato spolupráce se opírá o naplňování principů akreditace 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. V neposlední řadě je třeba také zmínit důležitou roli internacionalizace 

ve zvyšování kvality vědecké činnosti. Zde můžeme uvést příklad zřízení Mezinárodního výzkumného centra 

(viz dále). 

 

6.2. Mezinárodní akreditace a hodnocení 

FMV drží prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské programy Mezinárodní obchod a 

International Business na dobu 5 let. Tímto se FMV řadí do elitního klubu pouhých osmi vysokých škol z 

celého světa, které získaly nejdelší dobu akreditace pro více než jeden obor. V současné době má akreditaci 

EPAS celkem 111 oborů na 82 univerzitách ve 38 zemích světa, přičemž 35 oborů je akreditovaných na 5 let. 

V České republice je FMV s oceněním EPAS od EFMD jediná, akreditaci nemá žádná jiná česká vysoká škola. 

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

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

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

svých diplomech jako nezaměnitelný signál pro zaměstnavatele, že získali absolventa vybaveného 

mezinárodně uznaným vzděláním s mezinárodně srovnatelnou úrovní jeho atributů. 

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

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

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

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

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

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

na 5 let. 

V roce 2019 započala FMV rovněž proces akreditace/členství v mezinárodní prestižní asociaci APSIA (The 

Association Of Professional Schools Of International Affairs). 

 

6.3. Internacionalizace výuky a výzkumu 

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

a zapojením učitelů FMV do výuky na zahraničních univerzitách. Bylo otevřeno 50 kurzů 41 hostujících 

profesorů z více než dvaceti různých univerzit. FMV také nabídla studentům celé školy, včetně výměnných 
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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 (6 učitelů). Jednalo se např. o univerzity: IAE Lyon, University of Northern 

Colorado, Shandong University of Finance and Economics, Miami University, Management Center 

Innsbruck, University of Zagreb či Stockholm Business School. 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 2019 měli studenti možnost vyslechnout více než 60 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 2019 pokračoval sedmým rokem placený bakalářský program International Business, o který byl v 

porovnání s rokem 2018 vyšší zájem. Do programu nastoupilo 76 studentů. Celkem ke konci roku 2019 jej 

studovalo 176 studentů. Nově byl i akreditován bakalářský program International and Diplomatic Studies, 

který bude přijímat nové studenty poprvé v roce 2020. Zájem o anglický magisterský program International 

and Diplomatic Studies je stabilní. Do programu nastoupilo 11 studentů. Ke konci roku 2019 byl celkový 

počet studentů oboru 27. 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 2019 nastoupilo 27 studentů. Celkem jej ke konci roku 2019 

studovalo 80 studentů. Magisterský program Economics of Globalization and European Integration, který 

byl nositelem ocenění Erasmus Mundus, v roce 2019 pro studenty otevřen nebyl. Rozvoj mezinárodních 

anglicky vyučovaných oborů FMV dosahuje významných úspěchů spočívajících v dlouhodobé a udržitelné 

praxi a získávání zájemců o studium. 

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. Úspěšný byl jeden z nich, a to konkrétně s izraelskou univerzitou Bar-Ilan University. 

V roce 2019 již proběhly první přípravy na spuštění učitelských výměn v roce 2020 a dále. 

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

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

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

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

získávání informací pro výzkum. V roce 2019 šlo konkrétně např. o platformu MIECAT (Methodology of 

Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism) Erasmus+ Programme, což je 

mezinárodní konsorcium šesti evropských univerzit, project COST Action CA15207 Professionalization and 

Social Impact of European Political Science (ProSEPS), China – CEE Institute, Budapešť pro spolupráci ve 

výzkumu atd. 

Členství v mezinárodních organizacích, které významným způsobem přispívá ke zviditelnění fakulty a jejích 

jednotlivých kateder navenek, je rovněž platformou pro internacionalizaci vědecko-výzkumných aktivit 

FMV. Proto bylo fakultou podpořeno členství ve významných organizacích podporujících vědecko-výzkumný 

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

(EACA) a další. 

V roce 2019 bylo rovněž zřízeno Mezinárodní výzkumné centrum, které je výzkumným, řešitelským a 

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

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

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

za organizaci a zajišťování odborných seminářů uskutečňovaných na FMV. 

 

6.4. Mobilita studentů a akademických pracovníků 

V roce 2019 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. Velmi dobře 

funguje double degree program v rámci magisterského studijního programu International Business – 

Central European Business Realities, kde je nabízeno celkem 8 double degree partnerů. Od roku 2019 je 

tato možnost zavedena i v rámci bakalářského programu International Business, kde mohou studenti využít 

dvojího diplomu v rámci dvou partnerských univerzit (University of Vaasa a OTH Regensburg). 

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

výběrového řízení širší výběr zahraničního studia, (895 míst, z toho 309 pro bakaláře, 586 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 2019. Studenti FMV všech těchto možností využívají nejvíce ze všech fakult VŠE 

– souhrnně jich v minulém roce bylo 287 (bakaláři, magistři). 

Rozvíjí se také projekt stáží v zahraničí, kterých se zúčastnilo 98 studentů. Jednalo se o přibližně stejný počet 

jako v roce 2018.  

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 2019 byl 39,88 % (300 

výměnných studentů - v jednotlivých kurzech, při započítání studentů registrovaných do více kurzů, to bylo 

1750 výměnných studentů). Celkem zde za kalendářní rok 2019 bylo fyzicky 751 výměnných studentů. 

Uvedené podíly jsou nejvyšší za celou VŠE. 

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

na zadaném reálném business projektu, který posléze prezentují před mezinárodní komisí. Plánem je 

projekt dále posílit a rozvíjet. 

 

6.5. Členství v mezinárodních organizacích a institucích 

FMV rovněž pokračovala ve spolupráci s institucemi, se kterými ji navázala již v předchozím období (Česká 

podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu, Česko-italská obchodní komora, síť evropských výzkumných 

škol EastAsiaNet, síť European and Asia-Pacific Social Science Network, Světové ekonomické fórum (WEF)). 

K internacionalizaci přispěla opět intenzivní spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí (studentské stáže, 

přednášky hostujících profesorů na Diplomatické akademii, semináře pro studenty atd.), Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, agenturami CzechTrade či CzechInvest, spolupráce s Institutem mezinárodních vztahů 

a Asociací pro mezinárodní otázky (poradenství k simulacím jednání ve Světové obchodní organizaci a účast 
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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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7. Spolupráce s praxí 

7.1. V oblasti výuky 

Na fakultní úrovni došlo v roce 2019 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 roce 2019 se uskutečnilo celkem 98 studentských stáží, z toho 62 v zahraničí. Ze stipendijního fondu byly 

podpořeny částkou přesahující 1,5 milionu Kč. Nejvíce stáží (celkem 51) se uskutečnilo jako 22F412 

Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá, a to nejčastěji na pobočkách agentury CzechTrade (Düsseldorf, 

Chicago, Sydney, Madrid, Mexico City, Budapešť, Londýn, Vídeň, Stochkholm, Calgary, Paříž, aj.), 

CzechInvest (Soul), na Českých centrech, Stálých misích a velvyslanectvích. 30 praxí se uskutečnilo jako 

22F401 Odborná praxe (21 ECTS), z nich 11 rovněž v zahraničí (Lasvit Londýn, Wolkswagen, Evropský 

parlament, Evropská komise, aj.). V české republice to bylo například ve firmách L'Oréal, Henkel, Škoda 

Auto, Phlilp Morris nebo PwC. 

 

7.2. V oblasti vědy, výzkumu a vývoje 

FMV rozvíjí poznání v oblasti mezinárodních ekonomických a politických vztahů. Z obsahového hlediska 

rozvíjí prioritně oblasti výzkumu, které umožňují dosáhnout potřebného výzkumného zaměření fakulty při 

současném využití jejího interdisciplinárního charakteru. Výzkumné aktivity fakulty reagují zejména na 

potřeby české společnosti dotýkající se širokých ekonomických, politických a právních souvislostí v 

dynamicky se vyvíjejícím mezinárodním prostředí. 

Výzkumná, implementační, konzultační a vzdělávací činnost je poskytována společnostem jako např. Škoda 

Auto a.s., Svaz obchodu a cestovního ruchu, Svaz chemického průmyslu, Český olympijský výbor, orgány 

státní správy, nevládní organizace apod. V r. 2019 byl řešen druhým rokem projekt aplikovaného výzkumu 

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky (TAČR, 2018-2020) – projekt ve spolupráci s  ECO trend Research centre 

s.r.o.; cílem projektu je definovat a ověřit kroky k přechodu obcí na oběhové hospodářství, a to v různých 

skupinách dle počtu obyvatel a dalších specifických aspektů. Hlavním výsledkem bude metodika a 

interaktivní webová aplikace pro zástupce obcí a měst, která pomůže s řešením konkrétních a běžných 

problémů v principu oběhového hospodářství – v oblasti nakupování produktů a služeb, nakládání s odpady, 

dopravy, údržby zeleně atd.  

Dále bylo zahájeno řešení projektu Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady 

technologických změn (TAČR, 2019-2020), jehož cílem je nastavení veřejné podpory (investičních 

pobídek) prioritních odvětví v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn (4. 

průmyslová revoluce). Prioritní odvětví budou ověřována a aktualizována prostřednictvím primárního 

interdisciplinárního výzkumu, mapujícího očekávané technologické změny  (automatizace, robotizace), 

jejich zohlednění ve strategii firem a dopady na trh práce. Na základě toho budou formulována 

doporučení pro podporu investic do perspektivních odvětví ve smyslu tzv. smart specializace (RIS3). 
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Aktualizovaná investiční strategie přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti českého 

průmyslu s využitím dostupného lidského kapitálu. 

Projekt Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility (TAČR, 2019-2020), který byl v r. 

2019 zahájen, má za cíl vypracovat metody, jakými lze pozitivně měnit pohled na mobilitu v českých 

městech a regionech a současně vytvořit certifikovanou metodiku, kterou lze pro samotnou evoluci 

bezpečné mobility využít. Tato metodika principiálně rozšiřuje původní metodiku PUMM, zaměřen ou 

na technické realizace, o neopomenutelný humanitní rozměr mobility. Specifickými cíli projektu jsou: 

1) Spolu s aplikačními garanty vytvořit platformu Partnerství pro městkou mobilitu propojující partnery 

z oblasti státní správy a samosprávy, odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a 

sdružení. 2) Rozvíjet a šířit zdroje ke všem aspektům udržitelné mobility. 3) Speciálně podporovat 

rozvoj spolupráce s kraji, které výrazně ovlivňují mobilitu.  

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

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

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

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

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

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

školou ekonomickou v Praze a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. V r. 2018 bylo dosaženo fáze 

ověřené technologie a v r. 2019 poloprovozu. 

 

7.3. Členství a spolupráce s profesními organizacemi 

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

stali partnery FMV. Tyto subjekty fakulta oslovuje aktivně jednak inovačními vouchery, dále pak 

prostřednictvím četných seminářů/workshopů  a konferencí. Často jde o subjekty z ekonomické sféry (např. 

Škoda Auto s.r.o., E.ON Česká republika s.r.o., HSBC, řada retailových společností), ale také subjekty státní 

správy (MZV ČR, MPO ČR, Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, Transparency International aj.) a 

nevládní organizace (World Economic Forum, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Svaz chemického průmyslu 

aj.). Typickým příkladem spolupráce je sběr a vyhodnocení dat, analytická činnost či poradenská a 

konzultační činnost. Konkrétně jde např. o realizaci programu celoživotního vzdělávání v oblasti sportovní 

diplomacie (Český olympijský výbor) nebo sběr primárních dat ve spolupráci s CMC a ČMA a následné 

vyhodnocování výsledků (World Economic Forum - Global Competitiveness Report). 
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8. Akademičtí, výzkumní a administrativní pracovníci 
Na Fakultě mezinárodních vztahů působilo k 31. 12. 2019 celkem 195 pracovníků z toho 165 pedagogů, 5 

vědeckých pracovníků a 24 technickohospodářských pracovníků. Fyzický počet akademických pracovníků se 

snížil ve srovnání s rokem 2018 ze 168 na 165, celkový počet pracovníků FMV se snížil o 1 pracovníka ze 195 

v roce 2018 na 194 k 31. 12. 2019.  

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

kateder zapojených do projektů GAČR a TAČR formou pracovních poměrů na zkrácený úvazek, došlo 

meziročně k nárůstu fyzického počtu ze 4 na 5, v přepočteném počtu pak ke zvýšení z 4,21 v roce 2018 na 

9,47 v roce 2019 vlivem zvýšení 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), sekretářky kateder a také 4 samostatní odborní 

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

 

8.1. Věková struktura pracovníků fakulty 

Přehled současné věkové struktury akademických pracovníků udává tabulka 21. Při porovnání s rokem 2018 

se změna věkové struktury projevila snížením počtu pracovníků ve věkové kategorii do 29 let (o 2), 60 - 69 

let (o 12) a dále 70 a více let (o 1), naopak stoupl počet akademických pracovníků v kategorii 30 – 39 let (o 

3), 40 - 49 let (o 8) a 50 – 59 let (o 1). 

 

Tabulka 22 - Přehled věkové struktury akademických pracovníků 

Pracovní zařazení Počet pracovníků dané kategorie 

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

Profesor   3 2 9 1 

Docent  2 8 4 7 5 

Odborný asistent  29 42 24 25 3 

Asistent  1     

Lektor       

Celkem  32 53 30 41 9 

 

8.2. Počty pracovníků fakulty podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší 
dosažené kvalifikace 

Přehled kvalifikační struktury akademických pracovníků udává tabulka 23, pokles počtu akademických 

pracovníků se odrazil v kategorii asistent (o 3) a docent (o 2). O 2 stoupl počet v kategorii profesor. 
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Tabulka 23 - Celkový fyzický a přepočtený počet pracovníků podle kateder 

Katedra Průměrný 
přepočtený 

počet 
za rok 2019 

Fyzický počet k 31  12. 
2019 

Katedra politologie 7  7  
Katedra obchodního podnikání a komerčních 
komunikací 

12,73 18 

Katedra cestovního ruchu 6,95 11 

Katedra podnikového a evropského práva 12,16 15  

Katedra světové ekonomiky 11,40  14 

Katedra mezinárodního obchodu 16,65 23  

Středisko mezinárodních studií JM 12,25 17 

Katedra anglického jazyka 26,75 29  
Katedra německého jazyka 12,80 14  
Katedra románských jazyků 12,00 13  

Katedra ruského jazyka 4,00  4 

Celkem učitelé 134,69  165 

Vědečtí pracovníci  9,47  5  
Technickohospodářští pracovníci 23,10 24  

Celkem FMV  167,26 194  
 

Tabulka 24 - Kvalifikační struktura akademických pracovníků 

Pracovní zařazení Počet učitelů v % z celkového počtu 

Profesor 15 9,1 

Docent 26 15,8 

Odborný asistent  123 74,5 

Asistent 1 0,6 

Lektor 0 0 

Celkem FMV 165 100,0 

 

9. Informační a komunikační technologie 
Fakulta využila pro financování rozvoje informačních a komunikačních technologií následující zdroje: 

 prostředky kateder z hlavní činnosti (431 tis. Kč), 

 prostředky z institucionální podpory vědy (137 tis. Kč) 

 prostředky z doplňkové činnosti (550 tis. Kč) 

 prostředky z dalších zdrojů (72 tis. Kč). 

Celkem tak hodnota nakoupených zařízení činila 1,19 mil. Kč. 

Mezi hlavní nákupy fakulty v roce 2019 patřily následující položky: 
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  30 notebooků, 

  6 stolních počítačů, 

  4 LCD, 

  5 zařízení All in One, 

  4 tiskárny. 

 

FMV v roce 2019 přijala plán na snížení průměrného stáří výpočetní techniky na fakultě. S tím se pojí i 

zvýšená investiční činnost v této oblasti. Do roku 2021 by neměly být v provozu počítače, notebooky a 

zařízení all-in-one starší 10 let, s výjimkou strojů, u kterých došlo k výměně hardwarových komponentů. Za 

účelem snížení jednotkových nákladů při nákupech výpočetní techniky jsou objednávky v maximální možné 

míře koncentrovány do dvou termínů v roce, mimo tyto termíny probíhají objednávky pouze v případě 

poruchy zařízení, nebo nástupu nového zaměstnance. 

V rámci poradní skupiny rektorky pro tvorbu koncepce e-learningu na VŠE předložila FMV následující 

návrhy. Maximální integrace do InSIS, pokud je technicky možná a finančně akceptovatelná. Nutnost 

adekvátní technické podpory včetně efektivnějšího řešení agendy, která je dnes rozdělena mezi CI a AVO. 

Pro rozvoj programů typů B-L pro zahraniční placené uchazeče by byla nutná technická podpora 24/7. V 

prezenční formě studia musí E-L a B-L vést ke zvýšení resp. efektivnímu využití studijní zátěže. Nejde o 

nahrazení přímé výuky nebo snížení jejího podílu, ale k využití hodin studijní zátěže, které jsou určeny pro 

samostatnou nebo týmovou práci studentů. V kombinované formě studia má FMV relativně vysoký podíl 

přímé výuky, který odpovídá jedné polovině rozsahu přímé výuky v prezenční formě. Záznamy výuky 

neslouží jako aktivizační prostředky ve výuce, jejich podíl je tedy nutno zvýšit. V delším časovém horizontu 

jsme schopni uvažovat i o placených programech typu B-L v distanční formě, ale jejich podmínkou by byla 

maximálně efektivní a profesionální technická podpora. Vedení školy zatím vyhodnocuje požadavky 

jednotlivých fakult. 

Na FMV byly v roce 2019 testovány e-learningové moduly Skills for Study, které mají sloužit k rozvoji 

dovedností studentů mimo čas prezenční výuky. Od implementace e-learningových modulů se očekává 

rozvoj dovedností studentů, které potřebují k úspěchu ve studiu (např. psaní akademické práce) i v přípravě 

na svou budoucí kariéru (např. kritické myšlení). 

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

intranetu. PR tým fakulty zajišťuje provoz a rozvoj webu a prezentace fakulty na sociálních sítích. 

Obdobně jako v minulých letech byla zaznamenávána výuka vybraných předmětů fakulty zařízením 

Mediasite (především bloková intenzívní výuka předmětů oboru Manažer obchodu). Dále byly zaznamenány 

vybrané odborné přednášky a další hromadné akce, např. Den otevřených dveří. 

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. 

Studentům byly nabízeny předměty Manažerská informatika, mj. s cílem připravit studenty na získání 

certifikátu ECDL. Úvodní předmět Manažerských informatik je vyučován jako povinný pro všechny studenty 

fakulty. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Praze 10 V úžlabině 320 bylo 

umožněno studentům a zaměstnancům skládat za výhodných finančních podmínek testy ECDL a získat 

osvědčení či certifikát ECDL.  
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10. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 

10.1. Stipendia studentů 

V roce 2019 došlo díky úsporám ve stipendijním fondu ke zvýšení prospěchových stipendií o 1 000 Kč 

měsíčně i ke zvýšení stipendií spojených se získáním diplomu s vyznamenáním. Prospěchová stipendia na 

akademický rok 2019/2020 jsou nastavena ve výši 4 000 Kč (průměr 1,00), 3 000 Kč (průměr do 1,10) a 2 

000 Kč (průměr do 1,20). Celkem je bude pobírat 44 studentů fakulty. Stipendium spojené se získáním 

diplomu s vyznamenáním bude od akademického roku 2019/2020 zvýšeno na 5 000 Kč na magisterském 

studiu a 2 000 Kč na bakalářském studiu. 

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 2019/2020 alokováno kolem 3 milionů 

korun. 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 2019/2020 na tuto položku fakulta vyčlenila 200 000 Kč. Fakulta 

také podporuje studenty, kteří se aktivně zapojují do jejího chodu jako pomocné vědecké síly na katedrách 

a odborných centrech fakulty. Měsíční stipendium je stanoveno na 2 000 Kč a na akademický rok 2019/2020 

je na tuto položku alokováno 450 000 Kč. Dalších 100 000 Kč FMV vyčleňuje na podporu studentských 

spolků. 

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

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

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

 

Tabulka 25 – Prospěchová stipendia v roce 2019 

2018/19 2019/20 

Studijní průměr Výše 
měsíčního 
stipendia 

(Kč) 

Počet 
stipendistů 

Studijní průměr Výše 
měsíčního 
stipendia 

(Kč) 

Počet 
stipendistů 

1,00  3 000 15 1,00  4 000 11 

do 1,10 včetně 2 000 8 do 1,10 včetně 3 000 7 

do 1,20 včetně  1 000 31 do 1,20 včetně  2 000 26 

Celkem  54 Celkem  44 
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Tabulka 26 – Mimořádná stipendia v roce 2019 

Typ mimořádného 
jednorázového stipendia 

2018/19 2019/20 

Výše stipendia  
(v Kč) 

Počet 
stipendistů 

Výše 
stipendia (v 

Kč) 

Počet 
stipendistů 

Studentské pomocné vědecké 
síly 

2 000 26 2 000 26 

Červené diplomy magisterské 3 000 15 5 000 5 

Červené diplomy bakalářské 1 500 15 2 000 0 

Celkem  56  31 

 

Tabulka 27 – Doktorská stipendia vyplácená podle Stipendijního řádu VŠE 

Ročník studia Výše měsíčního stipendia Počet prezenčních doktorandů 

1. 9.000,- Kč 18 

2. 9.500,- Kč 11 

3. 10.000,- Kč 15 
 

10.2. Přístup ke studentům se specifickými potřebami 

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

technickým vybavením budov – bezbariérový přístup, možnost využívat ke komunikaci informační 

technologie atd. K řešení situace jednotlivých handicapovaných studentů přistupuje fakulta individuálně s 

ohledem na charakter postižení. Smyslem je plná integrace do běžného studijního kolektivu. Fakulta v dané 

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

 

10.3. Práce s mimořádně nadanými studenty 

Fakulta mezinárodních vztahů umožňuje nadaným studentům magisterského studia získat certifikáty o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomická diplomacie. 

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

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

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

a to jak formou studia, tak stáží v zahraničí. 
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Fakulta také pravidelně podporuje nadané studenty sdružené do čtyř studentských spolků: Junior Diplomat 

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

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

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

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

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

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

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

of Barcelona nebo Central European University. 
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11. Zprávy o činnosti kateder 

11.1. Katedra anglického jazyka 
Katedra anglického jazyka je nejpočetnější katedrou VŠE a patří svým rozsahem i kvalitou výuky angličtiny 

mezi nejvýznamnější pracoviště svého druhu v České republice. Na katedře působí 27 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. 

Na katedře byly akreditovány a zavedeny do výuky 2 nové předměty: Networking a selfpositioning: 

komunikační strategie (Hana Blažková, Ph.D.) a Oxfordská debata (Mgr. Kateřina Young). 

Networking a self-positioning je interaktivní intenzivní kurz, zacílený na hlubší pochopení principů 

efektivního navazování a managementu kvalitních profesních vztahů. Logicky se též zaměřuje se na témata 

kreativity v jednání, koordinace v týmu a emoční inteligence, což je set měkkých dovedností, které v roce 

2019 patří mezi 10 nejvýše ceněných HR profesionály (Future of Jobs, World Economic Forum Report, 2019). 

Ve výsledku má tento kurz jednoznačný dopad na konkurenceschopnost a připravenost studentů pro 

profesní život. Kurz je hodnocen zahraničními i domácími studenty jako extrémně aplikovaný. 

 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). 

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

vyučuje studenty cizojazyčných programů všech fakult a exchange studenty. Dále se ve velké míře podílí 

i na výuce studentů v kombinované formě studia Manažer obchodu (angličtina je jediný povinný cizí jazyk), 

U3V a na interním vzdělávání zaměstnanců VŠE.   

  

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 

Jakub Otčenášek dokončil v září 2019 doktorské studium oboru religionistika na FFUK. 
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11.2. Katedra cestovního ruchu 
Katedra cestovního ruchu garantuje bakalářský studijní program Cestovní ruch a na magisterském stupni 

studia hlavní a vedlejší specializaci Cestovní ruch. Katedra rozvíjí šedesátiletou tradici VŠE ve vzdělávání 

odborníků pro obor cestovní ruch. Pro práci katedry je typická široká internacionalizace a úzká provázanost 

s hospodářskou praxí. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

V roce 2019 získala KCR akreditaci nových studijních programů Cestovní ruch pro bakalářský i magisterský 

stupeň. V rámci příprav podkladů pro akreditaci došlo k inovaci předmětů a byly připraveny sylaby pro 

předměty nové. Posílen byl mimo jiné rozvoj kompetencí v oblasti společenské odpovědnosti a etiky 

manažerské práce v oboru cestovního ruchu. Na výuce se tradičně významně podílejí odborníci z praxe 

a výuka je z části realizována formou odborných exkurzí a studijních cest. Řada závěrečných prací na KCR 

byla zpracována v úzké spolupráci s praxí 

Specifický je kurz 2CR418, který je organizovaný ve spolupráci s Prague Convention Bureau. Součástí výuky 

byly týmové projekty pro agenturu CzechTourism a SHS ČMS. 

Spolupráce probíhá s významnými oborovými institucemi (MMR – účast v pracovní skupině pro cestovní 

ruch; Czech Tourism, PCB, AHR, KČT, SHS ČMS). Doc. Vaníček spolupracoval s Destinační společností Toulava 

(byl iniciátorem vzniku této destinace a je členem její správní rady). 

KCR zorganizovala výuku zahraničního visiting profesora (kurz 2CR421). Pracovníci KCR realizovali 7 mobilit 

v rámci programu E+ a CEEPUS. 

Studentky KCR pod vedením Dr. Kalábové vyhrály první cenu ve studentské soutěži „Zážitková turistika s 

využitím tradičního řemesla v cestovním ruchu dané destinace“ v rámci 19. ročníku mezinárodního veletrhu 

cestovního ruchu Euroregion Tour 2019, Jablonec nad Nisou. 

 

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. 

Nově se KCR stala partnerem mezinárodního projektu Erasmus+ SMART Rural Tourism. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Členové KCR se 7x účastnili mezinárodní mobility a KCR přijala 5 akademických pracovníků ze zahraničí na 

teachers mobility (Albánie, Španělsko, Rakousko). 

Ve spolupráci s TIO univerzitou (NL) organizovala KCR 5. mezinárodní studentskou konferenci „Ready to 

know MICE in Prague“ pro cca 300 účastníků. 

Prohloubila se spolupráce s Nadací Life Beyond Tourism (zpracování a publikování případové studie, doc. 

Vaníček byl jmenován členem vědecké rady časopisu Foundation’s Journal "Building Peace through Heritage 

- Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue" 
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Dr. Jarolímková reprezentovala s projektem MIECAT KCR na Transnational Cooperation Aktivity - Social 

inclusion, civic engagement konané při slavnostní příležitosti 20. výročí podpisu Boloňské deklarace. 

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

Na KCR došlo k personálním změnám a posílení kvalifikační struktury akademických pracovníků. 1 člen KCR 

ukončil během roku 2019 pracovní poměr, přijatí byli 2 noví pracovníci (1 docent a 1 Ph.D.). 

Doc. Vaníček se stal finalistou soutěže Osobnost cestovního ruchu 2019. 

11.3. 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 2019 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 24 učitelů, z toho 2 profesoři, 6 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. 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 již 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, 

který v roce 2019 fungoval v režimu poloprovozu. 

V květnu 2019 byla již po devatenácté uspořádána tradiční mezinárodní konference Central and Eastern 

Europe in the Changing Business Environment. Sborník z konference byl opět zaslán k zařazení do prestižní 

databáze CPCI. 
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Od ledna 2019 je katedra spoluřešitelem u dvou grantů TAČR, které budou pokračovat i v roce 2020. V roce 

2019 pracovala katedra na grantu rakousko-české vědecké spolupráce programu Aktion. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Učitelé KMO působili v roce 2019 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.  

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

Mezinárodní charakter katedry byl posílen přijetím další zahraniční akademické pracovnice, paní Andrey 

Escobar Rios, Ph.D., která se ihned po nástupu na katedru zapojila jak do pedagogické, tak i do vědecké 

činnosti katedry. Celkově tak bylo na KMO v roce 2019 zaměstnáno již 6 zahraničních pracovníků, tedy více 

než čtvrtina všech pracovníků katedry.  

11.4. Katedra německého jazyka 
Hlavním úkolem Katedry německého jazyka je zprostředkování výuky hospodářského a v dostatečné míře i 

obecného jazyka na všech jazykových úrovních všem fakultám VŠE. V uplynulém roce katedra poskytla 

komplexní jazykový servis vyšší jazykové úrovně studentům domovské FMV - vedle kvality poskytnuté výuky 

lze pozitivně hodnotit i její široký záběr sahající od kurzů obecného ekonomického jazyka až po kurzy úzce 

specializované. Rovněž poptávku po jazykové výuce studentů ostatních fakult dokázala katedra uspokojit 

nabídkou dostačujícího množství jazykových kurzů nižší a střední jazykové úrovně. Též v rámci vědecko-

publikačních aktivit prokázala katedra v uplynulém období svou angažovanost a efektivitu. Díky kombinaci 

pedagogických a vědecko-výzkumných aktivit patří katedra dlouhodobě k významným stejně zaměřeným 

vysokoškolským pracovištím v ČR. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

K vysokému standardu poskytovaných služeb přispívaly zcela jistě aktivity mající metodicko-pedagogický 

charakter – inovace skript, tvorba nových učebnic, řešení projektů věnovaných didaktické problematice. 

Za nejdůležitější aktivity v oblasti tvorby učebních materiálů lze považovat práce na skriptech  Fachsprache 

Wirtschaft Neu 1. a 2. díl, určených pro kurzy 2NJ201- 204 (Březina, Drmlová, Antoňová) - první díl vyšel 

v létě 2019, druhý je plánován na červen 2020, dále tvorbu učebnice určené pro kurzy obchodních jednání 

a korespondence 2NJ301-302 (Michňová) a dokončení učebnice odborného ekonomického jazyka pro 

středně pokročilé, určené studentům němčiny jako druhého a třetího jazyka (Höppnerová).  

V kategorii projektů řešených za účelem zefektivnění výuky lze jmenovat projekt IRS zabývající se 

zefektivněním práce v kurzech obchodní korespondence (Höppnerová, Jeřábková), přípravu projektu 

analyzujícího téma mLearningu ve výuce cizích jazyků (Kalousková, Bednářová) či práce probíhající v rámci 

výzkumného záměru „Práce s nesourodou skupinou“ (Jeřábková, Vedralová).  

Pro dokreslení obrazu činnosti KNJ v rámci pedagogiky je zcela na místě připomenout poskytování výuky 

švédštiny, výuku němčiny v cizojazyčných programech, v rámci U3V či kurzy připravující středoškoláky na 

přijímací zkoušky a kurzy pro zaměstnance. 
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Vědecko-výzkumná činnost 

Nejdůležitější katederní akcí v rámci vědecko-výzkumných aktivit uplynulého období byla organizace 

druhého ročníku mezinárodní konference Fachsprache Wirtschaft - linguistische und didaktische Aspekte 

(leden 2019) se čtyřmi příspěvky členů KNJ. Z mezinárních účastníků lze jmenovat přednášející z EU 

Bratislava a univerzit Vratislav, Lodž a Kielce. KNJ se též spolu s dalšími jazykovými katedrami podílela (jak 

organizačně, tak i přednesením odborných příspěvků) na zdárném průběhu konference „Den s jazyky“ 

konané na půdě VŠE v červnu 2019. 

V oblasti publikačních výstupů katedra zaznamenala tři publikace z kategorie SCOPUS a několik dalších 

odborných příspěvků otištěných jak v českých, tak i zahraničních recenzovaných časopisech. Vědecké 

aktivity uplynulého období lze díky kolegovi Cramerovi doplnit o v roce 2019 pokračující spolupráci s F3 v 

rámci mezinárodního Erasmus-projektu „Fallstudien in der Ausbildung“ (e3cases) – zde participují univerzity 

v Kolíně nad Rýnem a Krakově a o účast na projektu „Digitalisierung, Diversity“ řešeném v rámci IGA. 

 

    

11.5. 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 2019 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 2019 připravila katedra k reakreditaci studijní obor Manažer obchodu. Rada pro vnitřní hodnocení 

VŠE schválila převedení oboru do programu a udělila akreditaci na 10 let. Studenti se v rámci výuky 

v předmětech orientovaných na retail marketing a komerční komunikace zúčastnili dvou soutěží vypsaných 

firemní sférou. V regionálním kole soutěže Brandstorm společnosti L´Oréal získal náš tým 2. místo za týmem 

z Maďarska. V prestižní soutěži  Popai Awards se studenti umístili s návrhem in store komunikační kampaně 

na 1. místě, další naše týmy obsadily i 2. a 3. místo.  

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. V Letní škole ESAC studovalo 25 studentů 4 předměty, v Podzimní škole VTU 

studovalo 45 studentů 7 předmětů.  

 

Vědecko-výzkumná činnost  

V roce 2019 byly realizovány dva projekty smluvního výzkumu. Jeden byl zaměřen na omezení plýtvání 

potravinami v dodavatelském řetězci (odběratel GS1), druhý se týkal vytvoření rozsáhlé mezinárodní 

databáze pro společnost Škoda auto, a.s. Katedra se také ucházela o projekty GAČR a TAČR, kde bohužel 

nebyla úspěšná. Řešen byl jeden projekt IGS - Vliv distribuční cesty na chování spotřebitele na trhu vína. 

Úspěchem byla publikace článku kolektivu autorů v časopise Scopus zařazeném do Q2. 
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Mezinárodní spolupráce  

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 7 zahraničních visiting profesorů. 5 členů katedry v průběhu roku 2019 vyučovalo na zahraničních 

univerzitách, celkově bylo uskutečněno 10 výjezdů. Velkým úspěchem bylo získání tříletého projektu 

Erasmus+ na mobility akademických pracovníků se dvěma partnerskými univerzitami z Izraele. 

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

V roce 2019 získal jeden akademický pracovník titul Ph.D. Vzhledem ke zrušení vedlejší specializace 

Informační a prezentační technologie v praxi musely katedru opustit dvě kolegyně. 

 

11.6.  Katedra podnikového a evropského práva 
V roce 2019 se aktivity katedry soustředily stejně jako v předchozích letech na zkvalitnění 

a internacionalizaci výuky, vědeckovýzkumnou a publikační činnost a spolupráci s praxí.  

  

Studijní a pedagogická činnost  

V souladu se změnami studijních programů FMV na bakalářském i magisterském stupni studia pokračovaly 

práce na obsahové inovaci jednotlivých předmětů, zejména s cílem posílení aktivních forem výuky. 

Pozornost se také soustředila na efektivnější propojení s praxí. 

V rámci internacionalizace výuky katedra dlouhodobě zajišťuje kurzy v cizích jazycích. Jedná se především o 

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

v anglickém jazyce. V anglickém jazyce je vyučován také kurz 2PR151 Úvod do práva a přípravný kurz na 

úřednické zkoušky do EU (2PR417 EPSO Tests Preparation Course - JUDr. Grmelová) 

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 v první polovině roku 2019 úspěšně ukončili řešení víceletého projektu Erasmus „Online 

Study Platform on Mediation“, kde byli spoluřešiteli společně s Univerzitami v Lotyšsku, Litvě, Rakousku, 

Itálii a Bulharsku. Nad rámec požadavků projektu vytvořili členové katedry v českém jazyce metodickou 

příručku pro výuku mediace, první svého druhu v České republice. K prezentaci této příručky uspořádali na 

půdě VŠE také kulatý stůl pro profesionály v oboru mediace. 

Pozitivní ohlas měl i XI. 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. Poprvé byl s cílem posílit internacionalizaci zorganizován také anglický panel, kde vystupovali i 

účastníci ze zahraničí (Lotyšsko, Bulharsko, Belgie). Organizační výbor konference nyní připravuje podklady 

pro indexaci konference v databázi Web of Science. 
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Mezinárodní spolupráce  

V roce 2019 pokračovala spolupráce katedry s John Marshall Law School Chicago (realizace Fullbrightova 

stipendia pro doktorandku Mgr. Simonu Spisarovou), s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě (učitelská 

výměna v rámci programu Erasmus+) a s Univerzitou v Turku (společná publikace). Učitelé katedry se 

aktivně účastnili mezinárodních konferencí v zahraničí, popř. školení v zahraničí s potenciálem další 

mezinárodní spolupráce.  

  

Kvalifikační a personální rozvoj  

V roce 2019  úspěšně ukončili doktorandské studium a získali titul Ph.D. tři členové katedry – Mgr. Ing. Eliška 

Kačírková na oboru Mezinárodní ekonomické vztahy a JUDr. Radim Kříž a Ing. Tomáš Votava M.A., na oboru 

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo. 

 

11.7. 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 a státních institucí. Katedra 

aktivně spolupracuje se studenty VŠE sdruženými v Klubu mladých politologů. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

V roce 2019 se katedra soustředila zejména na inovace povinných předmětů, které vyučuje v několika 

studijních programech FMV v bakalářském i magisterském stupni a samozřejmě také na rozvoj své vedlejší 

specializace Lobbing a rozhodovací procesy, kde dochází k stále intenzivnějšímu zapojování odborníků ze 

státních, soukromých i neziskových institucí. 

Jako již tradičně rozšířila katedra nabídku volitelných předmětů v angličtině a to konkrétně o bakalářský 

kurz 2PL391 Politika a ekonomie klimatických změn. Kurzy v angličtině tak momentálně představují zhruba 

50 % veškeré výuky, která se na katedře realizuje.  

Pracovníci KPOL uskutečnili v roce 2019 celkem 4 výukové pobyty na zahraničních univerzitách (tři v rámci 

programu Erasmus+ a jeden na základě výměnného programu s University of Northern Colorado v Greeley). 

V témže roce katedra uspořádala tři mimosemestrální kurzy hostujících profesorů z univerzit v Německu a 

Izraeli.  

Stále také probíhá spolupráce na pořádání diskusně-vzdělávacích akcí s Klubem mladých politologů, který 

se, mimo jiné, podílel na uspořádání prestižní konference k 30. výročí Sametové revoluce, s názvem 

Ekonomická transformace v ČR a SR: od Sametové revoluce po budoucnost. 

 

Vědecko-výzkumná činnost 

V roce 2019 bylo dokončeno řešení grantu „Aktivní hranice jako zdroje evropeizace? Případová studie 

trojmezních euroregionů Nisa a Šumava“ pod vedením prof. Müllera (financováno z prostředků GAČR). Prof. 
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Dvořáková a dr. Vymětal pokračovali v řešení evropského projektu COST (Professionalization and Social 

Impact of European Political Science), který bude dokončen v nadcházejícím roce. 

Ve spolupráci s University of Massachusetts Civic Initiative uspořádala katedra na půdě VŠE konferenci 

Institutions, Ideas, and the Challenge of Democracy in the 21st Century, která byla zároveň setkáním 

absolventů programu Study of the U. S. Institutes (SUSI) American Political Development. Konference se 

konala pod záštitou rektorky VŠE v Praze. 

 

Mezinárodní spolupráce 

V roce 2019 pokračovala spolupráce s hostujícím profesorem z Ariel University, který na FMV pravidelně 

vyučuje mimosemestrální kurzy na téma vlivu médií v politice. Nově pak katedra využila spolupráce 

s hamburským German Institute of Global and Area Studies a poprvé studentům nabídla mimosemestrální 

kurz k politickému a ekonomickému vývoji v Africe.  

Tři členové katedry se v roce 2019 zapojili do programu Erasmus+ a to jak v oblasti výukových pobytů (3x), 

tak také v oblasti školení pro administrativní pracovníky (1x). Pokračuje také spolupráce Dr. Vymětala na 

monitoringu transparentnosti financování voleb v Kosovu, kterou zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR.  

 

11.8. Katedra románských jazyků 
Počtem posluchačů, kvalitou výuky i odbornou činností (didaktika profesního jazyka, aplikovaná lingvistika, 

lingvodidaktika, lexikologie, lexikografie, interkulturní studia, iberoamerikanistika, translatologie) patří 

katedra mezi nejvýznamnější pracoviště v oboru romanistiky v České republice. Zajišťuje odbornou výuku 

čtyř románských jazyků – francouzštiny, španělštiny, italštiny a portugalštiny, a to pro všechny jazykové 

úrovně dle SERRJ. Pozornost cílí na výuku odborného jazyka z oblasti ekonomie, obchodu, mezinárodních 

vztahů, diplomacie, cestovního ruchu apod., nabízí též kurzy zaměřené na sociokulturní reálie. 

 

Studijní a pedagogická činnost 

Studenti VŠE mohou prostřednictvím KROJ získat certifikáty profesního i obecného jazyka (diplomy DFP 

Affaires, Relations Internationales, Tourisme B2-C1 a Certificado Superior de Español de los Negocios 

Madridské obchodní a průmyslové komory). Připravenost studentů zaručují přípravné kurzy na míru všem 

úrovním nabízených jazykových zkoušek. V roce 2019 byla v rámci projektu IRS dokončena nová e-

learningová opora kurzů francouzštiny a spuštěno elektronické testování pokročilých odborných kurzů 

španělštiny. Zároveň v létě 2019 proběhla jednání na univerzitách ve 4 zemích Latinské Ameriky a byl 

připraven program nové letní školy.  

 

Vědecko-výzkumná činnost 

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

v předcházejících letech 13 mezinárodních studentských konferencí s tématem současné Latinské Ameriky: 

„América Latina Hoy“. V roce 2019 bylo konání konferencí podpořeno projektem IGA. Konferencí se 

zúčastnili kromě studentů VŠE také kolegové z FF a FRS MU Brno, Ekonomické univerzity v Bratislavě, 

Univerzity Cyrila a Metoda v Trnavě a zahraniční studenti i pedagogové ze Španělska a zemí Latinské 

Ameriky. 
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KROJ se v roce 2019 zapojila do konsorcia vysokých škol a neziskových organizací UNIDA, které podalo 

projekt Erasmus+ KA1 mobility. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Stejně jako každý rok, i v roce 2019 KROJ spolupořádala na půdě VŠE několik dílčích přednášek za účasti 

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

V rámci dnů frankofonie KROJ zorganizovala debatu „Espace économique francophone et République 

tchèque“, která proběhla za účasti zástupců velvyslanectví Francie, Maroka, Švýcarska, frankofonních firem 

a VŠE. Ve spolupráci s velvyslanectvím Španělska se konala již tradiční debata zaměřená na kulturní 

odlišnosti v obchodním jednání se španělsky mluvícími zeměmi za účasti zástupců velvyslanectví Argentiny, 

Chile, Mexika, Peru a Španělska.  

 

11.9. 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, pro posluchače všech fakult kurzy základní a pokročilé úrovně obecného jazyka, 

kromě toho podle zájmu otevíráme kurzy ruských reálií, konverzace, gramatiky aj. Zejména pro výměnné 

studenty a studenty některých anglických programů VŠE jsou nabízeny kurzy češtiny na bázi angličtiny či 

ruštiny, popř. kurzy ruštiny na bázi angličtiny.   

KRUJ se podílí na výuce ruštiny jako jednoho z jazyků vedlejší specializace komerční jazyky. Již šestý semestr 

probíhají kurzy ruštiny pro U3V, dále přípravné kurzy k certifikačním zkouškám z obchodního jazyka a kursy 

ruštiny pro zaměstnance. KRUJ taktéž organizuje kurzy jazykové a odborné přípravy ke studiu na VŠE. 

 

Studijní a pedagogická činnost  

V hodnoceném období byly otevřeny v každém semestru kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé (2RU101-

106) a kurzy odborného ruského jazyka (2RU201-2RU206), v ZS pak ještě předměty v rámci VS komerční 

jazyky. Ve výuce odborné ruštiny jsou používána převážně skripta a učebnice vlastní provenience. 

KRUJ se zaměřuje i na výuku češtiny na základě angličtiny, která se realizuje podle požadavků zahraničního 

oddělení rektorátu (výuka pro výměnné studenty). Připravujeme novou učební pomůcku pro tyto základní 

kurzy češtiny.  

 

Mezinárodní spolupráce 

KRUJ v organizaci certifikačních zkoušek z ruštiny 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. 
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11.10.  Katedra světové ekonomiky 

Studijní a pedagogická činnost 

Katedra od nového akademického roku 2019/20 zahájila výuku nově akreditovaného programu hlavní 

specializace nově nazvané Evropská ekonomická integrace. Vzhledem k novému profilu absolventa i skladbě 

vyučovaných kurzů došlo především k posílení ekonomického charakteru oboru a také k podchycení změn, 

k nimž v posledních letech v ekonomice a integraci došlo. Nové předměty jsou dále lépe vymezeny jako 

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, všechny povinné předměty mají nově semináře 

s cílem rozvíjet tvůrčí schopnosti a kritické myšlení studentů a dále také propojit výuku s praxí 

(podnikatelskou i veřejnou sférou). 

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

Reformou prošla specializace EEI co do nové skladby povinných předmětů, která rovněž více odráží nové 

trendy v ekonomice a také se více zaměřuje na finanční trhy a měnovou a bankovní unii. Ve vedlejší 

specializaci Rozvojová studia je vyučován volitelný předmět, v jehož rámci mimo jiné vystoupila řada 

expertů z praxe. Rovněž pokračuje spolupráce s platformou FoRS, pro kterou zájemci z řad studentů 

Rozvojových studií zpracovávají analýzy a podklady. KSE rovněž organizuje pravidelné zájmové akce pro 

studenty Rozvojových studií (cca 4x ročně) zaměřené na osvětu a další vzdělávání, podobně jako tomu je u 

vedlejší specializace Čínská studia. 

V roce 2019 KSE rovněž připravila dva nové předměty doktorského studia, které byly akreditovány v 

listopadu 2019. Jedná se o předměty Ekonomická analýza a mezinárodní komparace (bude vyučován 

zahraničním profesorem z výzkumné instituce WIIW) a Vybrané problémy z mezinárodní ekonomie pro 

doktorské studium anglicky. Druhý předmět je výběrový a budou v něm vyučovány vybrané specializace z 

nabídky Advanced Studies programu Institutu světové ekonomiky v Kielu. KSE dále zajišťovala výuku 13 

předmětů v cizím jazyce, z toho 11 v angličtině, 1 v němčině a 1 v ruštině. 

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

jazyce, ve kterých působily: hostující profesorka Qi Hudečková a hostující profesorka B. Thakur-Weigold 

z ETH Curych (Švýcarsko). 

V roce 2019 také pokračovala série Exportních večerů pořádaná ve spolupráci s Centrem asijských studií a 

Centrem evropských studií. V kurzech EI/EEI se osvědčila předchozí spolupráce se studentským spolkem 

European Horizons. V březnu 2019 se na FMV uskutečnil další workshop ve spolupráci s dalšími pobočkami 

tohoto globálně působícího studentského sdružení. Naši studenti v jeho rámci mohli diskutovat téma „En 

Route to EP Elections: New Beginnings, New Challenges“ se studenty z univerzit v západní Evropě. V 

listopadu 2019 také proběhla panelová diskuze pro studenty VŠE na téma „Career and Interships in the EU 

Institutions“, kterou vedle studentů European Horizons zorganizovali naši zástupci v inciativě EU Careers 

Ambassadors. Záměrem bylo zpropagovat příležitosti stáží a zaměstnání v institucích EU mezi mladými tak, 

aby se v příštích letech zlepšilo zastoupení Čechů v unijních institucích, kde jsme dlouhou dobu silně 

podreprezentovaní.  

 

Mezinárodní spolupráce 

Zaměstnanci katedry se intenzivně zapojili do pilotní verze Faculty Development Program. C. Procházková 

Ilinitschi a P. Hnát absolvovali školení pro využití aktivizačních metod ve výuce a kritické myšlení ve výuce, 
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dále pak též CEEMAN EdTech Seminar Bled, Slovinsko). J. Vlčková, J. Bič spolupracují s Vistula University na 

projektu Visegradského fondu. 

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

Ondřej Sankot zakončil doktorské studium získáním titulu Ph. D., Zuzana Stuchlíková získala za FMV ocenění 

Pedagog roku 2019. 

  

11.11.  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 

Katedra po úspěšné akreditaci u Národního akreditačního úřadu, zahájila výuku v nově akreditovaných 

doktorských studijních programech Mezinárodní studia a diplomacie (v českém jazyce) a International and 

Diplomatic Studies (v anglickém jazyce). Na podzim 2019 získala na období 10 let akreditaci rovněž pro 

bakalářské a magisterské studijní programy Mezinárodní studia a diplomacie (česky) a International and 

Diplomatic Studies (anglicky). Jejich otevření připravila na září 2020. Novinkou je zejména anglický program 

na bakalářské úrovni studia, kde v nabídce SMSJM dosud chyběl. I ostatní studijní programy doznaly oproti 

stávajícím oborům značných změn.  

V rámci dobíhajících oborů SMSJM na bakalářském stupni studia od letního semestru 2019 zavedlo nový 

volitelný předmět Mocenské hry v mezinárodních vztazích – anglicky (vyučující Ing. Huntley) a akreditován 

byl předmět Vojenské technologie a mezinárodní bezpečnostní výzvy – anglicky (vyučující externí 

spolupracovnice SMSJM Dr. Stejskalová) s českou mutací pro Univerzitu třetího věku. Na magisterském 

stupni byl akreditován předmět Globální otázky a veřejná diplomacie – anglicky (vyučující hostující profesor 

E. Gilboa). Dále byly realizovány rozsáhlejší obsahové změny v předmětech Asie v mezinárodních vztazích a 

Politické problémy rozvojových zemí. Jako součást prohlubující se internacionalizace výuky SMSJM 

připravilo šest mimosemestrálních kurzů hostujících profesorů. Byly realizován jeden výukový pobyt 

akademických pracovníků SMSJM v zahraničí. 

 Pokud jde o spolupráci s praxí, která je pro SMS JM dlouhodobou prioritou, ve výuce vystoupilo několik 

velvyslanců akreditovaných v České republice a řada odborníků z oblasti české zahraniční politiky a 

diplomacie. V návaznosti na výuku ve vedlejší specializace Ekonomická diplomacie Dr. Peterková rovněž se 

studenty připravila analýzy systémů ekonomické diplomacie v zahraničí. Tyto byly s pozitivním ohlasem 

prezentovány zaměstnancům odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR). 

Na MZV ČR proběhlo rovněž slavnostní předání certifikátů Ekonomická diplomacie excelentním 

absolventům vedlejší specializace. Ve spolupráci s Českým olympijským výborem, MZV ČR a Mezinárodním 

olympijským výborem SMSJM uskutečnilo již druhý ročník programu celoživotního vzdělávání v oblasti 

sportovní diplomacie.  
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Vědecko-výzkumná činnost 

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 aktivně 

zapojoval studenty magisterského stupně studia. 

SMSJM podalo čtyři externí tuzemské grantové projekty; jeden grantový návrh byly přijat k financování. 

Probíhalo řešení 2 grantových projektů GAČR. Doc. Zemanová v březnu 2019 ukončila po uplynutí mandátu 

výkon postu předsedkyně panelu P408 agentury GAČR; doc. Druláková byla jmenována jeho členkou.  

V návaznosti na grantové projekty byly publikovány 2 domácí monografie (Dr. Dubský, ed., doc. Eichler, ed.), 

jedna zahraniční v prestižním nakladatelství Routledge (Dr.Garlick) a řada recenzovaných odborných článků 

(z toho 4x v časopisech evidovaných na Web of Science a 4x v databázi Scopus). 

SMSJM 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 (Dr. Rolenc, Dr. Machoň).  

Organizačně a personálně byl podporován sekretariát CEEISA umístěný na SMSJM. Funkci sekretáře zastával 

interní doktorand SMSJM Ing. Matthew David Huntley; doc. Zemanová byla na druhé funkční období 

zvolena členkou výkonného výboru této organizace.  

 

Kvalifikační a personální rozvoj 

V roce 2019 na SMS JM nastoupili dva noví odborní asistenti s Ph.D. Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. a Mgr. 

Ing. Pavel Přikryl Ph.D. 3 akademičtí pracovníci zde své působení ukončili. 

Doktorské studium úspěšně ukončily dvě doktorandky (Ing. Jana Hovorková Ph.D. a Ing. Kristýna 

Stejskalová, Ph.D.). S Dr. Stejskalovou byla v návaznosti na její působení v praxi a odborné zaměření 

navázána externí spolupráce. 

 

11.12.  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. 2019 spoluorganizovalo přednášky odborníků z praxe v předmětech FMV, včetně Exportních večerů 

FMV. Organizovalo i další vzdělávací akce pro studenty VŠE i širší veřejnost (např. přednáška velvyslanců 

zemí ASEAN, diskuse s čínským spisovatelem Ning Kchenem, Japonský večer, Malajsijský večer a další). CAS 

se podílí i na zajišťování studentských stáží. 
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Vědecko-výzkumná činnost  

CAS se zapojilo do organizace 5. ročníku China and Czech Economic Forum v čínském Jinanu (listopad 2019), 

a to na základě dohody o spolupráci ve výzkumu mezi FMV a Shandong University of Finance and 

Economics, uzavřené v r. 2014.  

Řešitelský tým dr. Jeremy Garlicka, složený z odborníků SMS JM (a zároveň CAS) i z institucí mimo VŠE, 

pokračoval v projektu Grantové agentury České republiky s názvem „Čínská mnohostranná ekonomická 

diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky„ (registrační číslo 19-01809S, na období 2019-2021). Dr. 

Garlick v rámci tohoto projektu v r. 2019 vydal odbornou monografii „The Impact of China’s Belt and Road 

Initiative“ v prestižním nakladatelství Routledge. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Členové CAS rozvíjejí spolupráci FMV, např. se Shandong University of Finance and Economics (Jinan, Čína); 

s ambasádami asijských zemí v ČR, s členy mezinárodního think tanku Central European Institute of Asian 

Studies (CEIAS). 

 

11.13.  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 diskusi „Proč mají Slováci rádei euro a Češi ne?“ (ve spolupráci se 

Zastoupením Evropské komise v ČR). Tradičně se konal i již 11. Evropský den na VŠE (17. 4. 2019) na téma 

15 let v EU. Co (ne)přineslo členství Česku? Akci zastřešoval Konrad-Adenauer-Stiftung, za účasti hostů 

z Evropské komise významných tuzemských a zahraničních think-tanků a odborníků ze státní správy. 

Centrum bylo také partnerem letní školy Antall József Summer School v Budapešti v rámci projektu 

podpořeného Mezinárodním Visegrádským fondem. 

Kromě toho CES zorganizovalo i veřejnou diskusi k výročí vstupu Česka do EU, ve které vystoupili např. státní 

tajemnice pro evropské záležitosti M. Hrdinková nebo senátor Václav Hampl. Centrum i v roce 2019 

koordinovalo soutěž „Laboratoř EU – o nejlepší diplomovou práci na evropské téma“ s podporou 

Zastoupení Evropské komise v Praze.   

 

Vědecko-výzkumná činnost 

V rámci publikační činnosti CES koordinuje vydávání vědeckého časopisu Současná Evropa. 

 

11.14.  Institut pro udržitelné podnikání 
Institut pro udržitelné podnikání (IUP) byl založen na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha v roce 2011 

s cílem podporovat výzkum fakulty v oblasti udržitelného rozvoje, přírodních zdrojů a ochrany životního 

prostředí. Pozornost je věnována úrovni globální, regionální i místní a různým typům ekonomických 



    Zprávy o činnosti kateder 
   

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA FMV VŠE 2019 |65      

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 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 a Mezinárodní vztahy. Typickými tématy 

prací je politika životního prostředí a přírodních zdrojů (prof. Šauer) a ekonomické aspekty cestovního ruchu 

(doc. Dvořák). 

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 2019 IUP řešil následující projekty: 

TAČR ÉTA TL01000217 - „Obce v kruhu cirkulární ekonomiky“. 

IGS 15/2019 – „Ekonomie a politika pstruhového rybolovu“ 

V aplikovaném výzkumu je budována spolupráce s CENIA Praha, Povodí Labe, s.p., ECO trend, s.r.o. 

poradenskou, výzkumnou, vzdělávací a projektovou společností a ČVUT na projektech vypisovaných 

zejména Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

V listopadu 2019 byla, ve spolupráci s UK Praha a dalšími institucemi, zorganizována v pořadí již 21. 

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 2019 na AL NOVA v Lisabonu. 

  



  

  Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných 
činností 

   

  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA FMV VŠE 2019 |66      

12. Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
Systém zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností na FMV vychází z principů a pravidel 

mezinárodní akreditace EFMD (European Foundation for Management Development) a ze systému 

zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na celé VŠE. Mezinárodní akreditaci od EFMD získala FMV pro své 

dva studijní programy poprvé v roce 2012 a následně ji opakovaně obhájila. EFMD přitom klade přísné 

akreditační standardy právě na institucionální procesy zajišťování kvality a hodnocení pedagogické i 

výzkumné činnosti. Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na celé VŠE pak vychází ze zákona, 

Statutu VŠE a z dalších vnitřních předpisů VŠE, zejména z Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností VŠE a je podrobně popsán ve Výroční zprávě Vysoké školy ekonomické za rok 2019 (dále jen 

„Pravidla“). 

Oba systémy se vzájemně prolínají a doplňují. Nad rámec celoškolního systému tak na FMV existují pro 

stěžejní studijní programy tzv. Rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí, které dle Statutu FMV 

posuzují úspěšnost studijních programů v dané oblasti vzdělávání, získávají zpětnou vazbu od praxe, 

absolventů a studentů, identifikují potenciální problémy a příležitosti a doporučují relevantní opatření. 

Činnost rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan. Členy rady jmenuje a odvolává děkan z řad 

významných odborníků z praxe a zástupců významných zahraničních institucí. Rady se schází minimálně 

jednou ročně. 

Rovněž v hodnocení akademických pracovníků jde FMV nad rámec požadavků stanovených Pravidly. Na 

FMV mají všichni akademičtí pracovníci svůj vlastní víceletý individuální kariérní plán, který byl nastaven ve 

spolupráci s přímým nadřízeným, tj. vedoucím příslušného pracoviště. Na roční bázi se pak v rámci 

personálních pohovorů vyhodnocuje plnění těchto plánů a současně se provádí aktualizace cílů v oblasti 

personálního rozvoje na další období. Řízení je vícestupňové. Na úrovni kateder odpovídá za personální 

rozvoj členů kateder vedoucí příslušné katedry, který následně předkládá ucelenou zprávu za celé 

pracoviště děkanovi fakulty. Součástí této zprávy je pak i vyhodnocení individuálního personálního rozvoje 

příslušeného vedoucího katedry. Děkan vede individuální pohovory rovněž s jednotlivými proděkany a 

tajemnicí fakulty.  

V roce 2019 byl tento dlouhodobý systém doplněn o komplexní hodnocení akademických pracovníků i 

vedoucích pracovníků v souladu s požadavky Pravidel. Jako podpůrný nástroj ke komplexnímu hodnocení 

akademických pracovníků byl dále použit rovněž model kvantitativního hodnocení činnosti akademických 

pracovníků. V závislosti na hodnocení personálního rozvoje, a to zejména s ohledem na individuální výsledky 

v oblasti vědecké práce, pedagogiky a externí viditelnosti, jsou pak udělovány odměny na jednotlivých 

katedrách i na úrovni fakulty jako celku. Systém plně zohledňuje profesní přestávky z důvodu rodičovství či 

dlouhodobé nemoci tím, že pro tato období se plnění dlouhodobých úkolů v rámci individuální kariérních 

plánů přerušuje. 

V oblasti studijní agendy jsou nad rámec Pravidel systematicky vyhodnocovány na bázi vlastního 

kvantitativního modelu studentské evaluace. Zjištěné skutečnosti jsou důkladně analyzovány, podrobně 

diskutovány s vedoucími kateder i jednotlivými garanty a následně reflektovány v případných změnách ve 

výuce. 
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Závěr 
Rok 2019 lze hodnotit jako úspěšný zejména s ohledem na dokončení náročného akreditačního procesu. 

Současná skladba akreditovaných studijních programů FMV odpovídá základní strategii fakulty a je odrazem 

jejího specializačního profilu. Oproti jiným fakultám VŠE má FMV významnou část programů akreditovaných 

mimo vnitřní akreditaci, čímž se fakulta významně diferencuje. Velmi pozitivním faktem přitom je, že 

všechny žádosti FMV o akreditací studijních programů u Národního akreditačního úřadu byly úspěšné a na 

nejdelší možné období deseti let. Obdobně tomu je i v absolutní většině vnitřních akreditací.  

Budoucnost fakulty je tak na dobré cestě. Rokem 2019 se završuje čtyřleté období, v němž vedení fakulty 

usilovalo o posílení mezinárodního rozsahu akademické činnosti fakulty ve všech jejích projevech. Vysoká 

míra internacionalizace pedagogické a tvůrčí činnosti je totiž klíčovou konkurenční výhodou FMV. Široká 

internacionalizace různých oblastí akademického života otevírá fakultu moderním trendům a inovacím ve 

výuce ze zahraničí, přináší nové poznatky a výrazně posiluje kapacity v oblasti vědeckých metod i 

samotného výzkumu, zvyšuje kompetence akademických pracovníků i studentů fakulty a v neposlední řadě 

přináší potřebné finanční zdroje.  

FMV se nyní orientuje na disciplíny, které jsou ze své podstaty mezinárodní. Obsahové vymezení však 

nestačí. Internacionalizaci jako základní požadavek se proto promítá i do způsobu realizace klíčových aktivit 

fakulty a jejich výstupů. Tím se FMV odlišuje od konkurence, oslovuje potenciální zájemce o studium a 

zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Strategie široké internacionalizace 

operacionalizovaná v řadě dílčích iniciativ a opatření také výrazně zvýšila finanční prostředky na jednoho 

studenta, posílila pedagogické i vědecké kapacity fakulty o odborníky ze zahraničí, zvýšila počty studentů v 

cizojazyčných programech, zavedla řadu inovací do pedagogického procesu, profesionalizovala podpůrné 

činnosti v oblasti řízení fakulty a celkově pozdvihla národní i mezinárodní renomé fakulty na poli pedagogiky 

i vědy. 

V dalším období bude fakulta na těchto základech stavět. Klíčové přitom bude zejména dále posilovat 

osobní rozvoj akademických i neakademických pracovníků FMV ve formě individuálních plánů rozvoje, které 

budou zahrnovat kvalitní domácí a zahraniční školení. Finančně a organizačně se na tomto systému budou 

podílet fakulta i katedry. V maximální míře budou rovněž využity možnosti a zdroje na úrovni evropských a 

národních fondů. 

Velkou výzvou pro rok 2020 je pak i plánovaná organizační změna fakulty, která má za cíl odstranit některé 

tematické překryvy a umožnit celkově efektivnější řízení fakulty. Výchozí představou je mírné snížení počtu 

odborných kateder a případná změna názvu tak, aby oblast působnosti každé katedry byla zřejmá, nekolizní 

a v souladu se základní strategií. 

FMV bude dále usilovat o nezbytnou profesionalizaci některých funkcí a procesů a bude podporovat 

aktuálně implementované programy projektového řízení na fakultě, vnitřní i vnější komunikace s využitím 

moderních prostředků a řízení vztahů s absolventy. 

Rozsáhlé zapojení fakulty do špičkových zahraničních školení umožňuje fakultě sledovat moderní světově 

trendy ve výuce a ty obratem implementovat do pedagogického procesu FMV, a to včetně moderních 

prostředků distančního vzdělávání. Jde o významnou komparativní výhodu, která umožní FMV reagovat na 

nové výzvy budoucnosti. 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

děkan   
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Výroční zpráva o hospodaření Fakulty mezinárodních vztahů 
VŠE v Praze za rok 2019 

 

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 2019 FMV pokračovala čtvrtým rokem se zahrnutím příjmů z cizojazyčných programů do rozpočtu 

jednotlivých pracovišť FMV. V roce 2019 byly též stejně jako ve třech 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 2018 (sl. 3) a z toho i mzdových prostředků. V roce 2019 FMV vynaložila celkem 194 297 tis. Kč (ř. 

20) na zabezpečení všech svých aktivit. Z toho převážná část (68 %) byla financována stejně jako v roce 2018 

z dotací na vzdělávání (ukazatel A+K) ř. 1 a vědu a výzkum (ř. 2 a 3). Ve srovnání s rokem 2018 bylo 

financování nákladů fakulty z dotací MŠMT na vzdělávání a vědu a výzkum v roce 2019 vyšší o 1 procentní 

body než v roce 2018, kdy toto krytí dotacemi MŠMT představovalo 67 %. Jinak podíl čerpání 

vyjmenovaných druhů dotací na celkových nákladech zůstal meziročně na přibližně stejné úrovni jako v roce 

2018. 

Při meziročním porovnání celkově vynaložených nákladů sl. 7 i mzdových prostředků sl. 8, řádek 20, 

vykazuje meziroční nárůst v těchto ukazatelích o 5,1 % resp. 8,7 %, což v absolutních částkách představuje 

9 398 tis. Kč v celkových nákladech a 9 115 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 grantů V a V (GAČR, TAČR), a to o 4 315 tis. 

Kč.  

Rozdíl mezi disponibilními prostředky (sl. 1) a použitými prostředky ve sl. 2 v r. 2019 tvoří převod finančních 

prostředků do roku 2020 uvedený ve sl. 6, řádku 20. Do roku 2020 bylo převedeno formou časového 

rozlišení 28 791 tis. Kč (doplňková činnost, cizojazyčné studijní programy, prostředky za přijímací řízení a 

mimořádné studium, prostředky za doktorandy samoplátce, prostředky za výměnné programy, prostředky 

na Mezinárodní konferenci KMO, prostředky ze Sportovní diplomacie). Prostřednictvím fondu účelových 

prostředků bylo převedeno 822 tis. Kč (v roce 2019 nepoužité dary, zůstatky grantů od GAČR a TAČR, 

zůstatky dvou projektů IGS, zůstatkydvou projektů Erasmus+, mínusové paušální náklady projektu „Rozvoj 

VŠE“ z ESF, mínusová částka účelových prostředků Laboratoř EU, které jsou placeny po odevzdání 

projektových prací). Ze stipendijního fondu se do roku 2020 převádí 2 522 tis. Kč (ř. 16, sl. 6), z fondu 

reprodukce investičního majetku se do roku 2020 převádí 141 tis. Kč (ř. 19, sl. 6). Zůstatek fondu provozních 

prostředků k 1. 1. 2019 činil 18 575 tis. Kč. Z fondu provozních prostředků bylo do rozpočtu v roce 2019 

čerpáno 1 308 tis. Kč. Zůstatek fondu provozních prostředků tedy k 31. 12. 2017 činil 17 267 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 2018), byl čerpán na 100 % (sl. 1 

a 2, ř. 1 Tab. 1). Ve srovnání s čerpáním roku 2018 došlo ke zvýšení celkových nákladů z 108 936 tis. Kč (ř. 
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1, sl. 3, Tab 1) na 117 698 tis. Kč (ř. 1, sl. 2., Tab 1) v roce 2019, což představuje částku o 8 762 tis. Kč vyšší 

než v roce předchozím. 

Objem finančních prostředků pro oblast vědy a výzkumu z MŠMT nepatrně klesl (sl. 4, 5, 6 tabulky 2) ve 

srovnání s rokem 2018 z celkových nákladů 15 245 tis. Kč v roce 2018 na 15 156 tis. Kč v roce 2019, což 

představuje pokles o 0,6 % ve srovnání s rokem předchozím. V oblasti mzdových prostředků pro oblast vědy 

a výzkumu došlo ve srovnání s rokem 2018 k poklesu o 4,1 %. 
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Tab. 1: Přehled čerpání nákladů dle finančních zdrojů v roce 2019 (srovnání s rokem 2018) za FMV v tis. Kč 

Vysvětlivky:  MP – mzdové prostředky 

Převod Meziroční Meziroční 

do roku 2020 porovnání porovnání

2019 2018 2019 2018 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) 117 698 117 698 108 936 87119 80 674 0 108,0 108,0

2. Interní granty (IG) (specifický výzkum) 3 497 3 477 3 569 507 463 20 97,4 109,5

3. Institucionální podpora (IP200040) 11 679 11 679 11 676 5971 6 324 0 100,0 94,4

4. Granty VaV (GA, GT, GZ) 6 899 6 748 2 433 3720 1 406 151 277,4 264,6

5. Rozvojové projekty (RP) a FRVŠ 1 271 1 271 1 303 258 609 0 97,5 42,4

6. Dary a příspěvky (DR,ÚP) 4 693 3 178 3 472 538 623 1 515 91,5 86,4

7. Projekt ESF (Evropské fondy) ES 2 922 3 786 3 016 1880 1 413 -864 125,5 133,1

8. Příjímací řízení+mimoř.studium (HD) 2 242 1 953 1 856 1042 1 336 289 105,2 78,0

9. Doktorandi samplátci 1 518 455 62 261 38 1 063 733,9 686,8

10. Placené akreditované programy v AJ 34 034 22 744 25 238 7577 7 181 11 290 90,1 186,6

11. Tisk skript (HD) 0 0 0 0 0 0 x x

12. Konference KMO (HD) 102 66 3 0 0 36 2 200,0 186,6

13. Výměnné programy (HD) 199 199 35 14 0 0 568,6 x

14. Sportovní diplomacie (HD) 840 242 x 56 x 598 x x

15. Doplňková činnost (DC) 27 323 11 808 11 199 4886 4 690 15 515 105,4 104,2

16. Stipendiaprospěch.mimořádná 6 061 3 539 5 864 x x 2 522 60,4 x

17. zahraniční 1 154 1 154 1 344 116 73 0 85,9 158,9

18. doktorská 4 253 4 252 4 657 x x 1 91,3 x

19. Fond investičního majetku 189 48 268 x x 141 17,9 x

20. Celkem neinvestiční náklady 226 574 194 297 184 931 113 945 104 830 32 277 105,1 108,7

k 31.12.2019

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 2019 ve srovnání s rokem 2018 v tis. Kč 

1) Vysvětlivky: IG = interní granty  IP = institucionální podpora 

Druh nákladu Podíl nákladů Podíl nákladů

2019 2018 2019/2018 v % 2019 2018 2019/2018 v %

IG, IP IG, IP 

1. 1. 3. 4. 5. 6.

Materiál celkem 695 749 92,8 382 495 77,2

  v tom: Drobný hmotný majetek 405 125 x 53 79 x

Knihy a časopisy 18 334 x 244 234 x

Copy a tisk.papír 94 89 x 43 37 x

Ostatní materiál 61 136 x 27 118 x

Spotřeba ze skladů VŠE 117 65 x 15 27 x

Cestovné tuzemské 42 15 280,0 32 65 49,2

Cestovné zahraniční 202 108 187,0 1 196 927 129,0

Reprefond 104 68 152,9 73 20 x

Služby celkem 470 369 127,4 654 751 87,1

  v tom: Telefony 155 196 x 0 0 x

Tisk, servis, kopírování, inzerce 111 78 x 65 190 x

Vložné, členské příspěvky 69 45 x 292 326 x

Přístupy k databázím,software 2 3 x 6 82 x

Překlady, korektury, porad.práce 6 2 x 66 25 x

Ostatní služby 127 45 x 225 128 x

Mzdy 87 119 80 674 108,0 6 478 6 757 95,9

Pojistné ke mzdám 28 890 26 655 108,4 2 035 2 056 99,0

Jiné ostatní náklady 176 298 59,1 4 306 4 174 103,2

v tom stipendia 164 165 99,4 1 423 1 871 76,1

režie VŠE,poplatky 12 133 9,0 2 883 2 303 125,2

NÁKLADY CELKEM 117 698 108 936 108,0 15 156 15 245 99,4

Příspěvek na vzdělávání (AB100) Dotace na vědu a výzkum z MŠMT

Čerpání Čerpání


