Katedra managementu

Výroční zpráva Katedry managementu za rok 2015
K 1. 1. 2015 přešla část pracovníků Katedry managementu na nově vzniklou Katedru podnikání.
Vedoucím katedry managementu je Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D., jeho zástupcem se stala Ing. Helena
Hrůzová, CSc. Na katedře v roce 2015 působilo 25 pedagogických a vědeckých pracovníků, z toho 2
profesoři a 3 docenti.
1. Pedagogická činnost katedry
Katedra zabezpečila pedagogické úkoly na všech stupních studia – bakalářském, navazujícím
magisterském i doktorském, a to v prezenční i distanční, resp. kombinované formě studia:
 na bakalářském stupni se podílela na výuce oboru Podniková ekonomika a management (PE) a
oboru Arts management (AM) v českém jazyce a cizojazyčných bakalářských studijních oborů
Business Administration (BBA) v anglickém jazyce (do 30. 9. 2015 pod názvem CFM - Corporate
Finance and Management) a Экономика предприятия и менеджмент (EPM) v ruském jazyce;
 na navazujícím magisterském stupni na výuce oboru Podniková ekonomika a management (PE) a
oboru Arts management (AM) v českém jazyce a oboru International Management (IG) v anglickém
jazyce;
 na doktorském stupni na výuce oboru Podniková ekonomika a management v českém jazyce a
Business Economics and Management v anglickém jazyce.
Katedra během roku zabezpečila výuku 52 předmětů v rámci fakultních i celoškolských studijních
oborů, z toho 48 % předmětů bylo vyučováno v cizím jazyce, konkrétně 19 předmětů v anglickém a 6
v ruském jazyce. Katedra garantovala 29 povinných předmětů (18 pro obor PE a AM a 11 pro obor BBA,
EPM a IB). Předměty katedry byly také k dispozici jako celoškolsky volitelné pro studenty různých oborů
napříč jednotlivými fakultami školy.
Byly akreditovány jak nové, tak reakreditovány stávající předměty pro bakalářské studium v českém
jazyce (Principy managementu, Management pro informatiky a statistiky, Kritické myšlení,
Behaviorální ekonomie a organizace), v angličtině (Knowledge management, Problem Solving in
Business, Basics of Project Management, Introduction to International Business Communications, Lean
Six Sigma) a v ruském jazyce (Organizační architektura).
Katedra garantovala a zabezpečovala dvě vedlejší specializace oboru PE – Management kvality a Lean
Six Sigma a Projektový management – jejichž obsah i metody výuky zdůrazňují aktuální požadavky
současné praxe, a podílela se ve spolupráci s ostatními katedrami fakulty na přípravě nové vedlejší
specializace Sales Management.
Kromě povinných a volitelných předmětů hlavní a vedlejších specializací se pedagogové katedry
podíleli na výuce Programu studií střední a východní Evropy (CESP) (doc. Ing. Pichanič, CSc.), studijního

programu FPH pro talentované studenty Honors Academy (Ing. Hrůzová, CSc.), bakalářského programu
International Business (IBB) Fakulty mezinárodních vztahů (doc. Ing. Pichanič, CSc.) a mezinárodního
MBA programu ISBM v českém i anglickém jazyce (Brunet-Thornton, FRSA, MIM, MBA, Ph.D., prof. Ing.
Fotr, CSc., Mgr. Ing. Háša, Ph.D., Mgr. Kučera, Ph.D., MBA, doc. Ing. Pichanič, CSc., PhDr. Procházka,
MSc. MBA) a na Institutu krizového managementu při VŠE.
V doktorském stupni nabízela katedra 3 předměty: Rizikové rozhodování a management rizika a
Organizační architektura a správa společností a Management pro budoucnost.
Pro naplnění nové koncepce katedry pracovali pedagogové v roce 2015 intenzivně i ve spolupráci
s praxí na úpravách předmětů vedoucích ke zkvalitnění obsahu předmětů a k rozvoji forem výuky
s využitím „technology-advanced learning“ i diskuzí a případových studií. V daném roce bylo vytvořeno
15 případových studií.
2. Vědecko-výzkumná a rozvojová činnost
Katedra se zaměřuje na výzkum a publikování v oborech své profilace. V oblasti vědecko-výzkumné
práce a rozvojové činnosti se členové katedry zapojili do zahraničních a tuzemských grantů a projektů.
2.1 Přehled řešených grantů a projektů v roce 2015:
V roce 2015 byly úspěšně ukončeny 4 projekty:
 RSA Research Network on „Effectiveness, added value and future of EU cohesion policy“ (Regional
Studies Association) – zodpovědnost na FPH VŠE Ing. Potluka, Ph.D.;
 RSA Research Network on „The Changing dynamics of Leadership and Partnership across European
Regions” (Regional Studies Association) – zodpovědnost na FPH VŠE Ing. Potluka, Ph.D.
 TAČR Omega TD020224 „Dopadová evaluace veřejných programů v oblasti ŽP“ (2014-2015) –
zodpovědnost Ing. Potluka, Ph.D.;
 Projekt IGA (RP307045) „Inovace předmětů magisterského studijního oboru Podniková ekonomika
a management programu Ekonomika a management FPH VŠE“(2015) – garantovaný proděkanem
prof. Ing. Soukupem, CSc., spoluúčast pěti členů katedry;
pokračovalo řešení 2 projektů:
 7. Rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, projekt „Cultural
Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth
Unemployment in Europe (CUPESSE)“, (2014-2018) – spoluúčast 1 člena katedry (Ing. Lorenc, Ph.D.)
na projektu Katedry psychologie a sociologie řízení;
 mezinárodní zahraniční grant European Economic Interest Grouping – Bruxelles - EEIG-01/SU/2012
„Znalostný pracovník a etická dimenzia manažmentu na ceste k emočnej, sociálne zrelej
společnosti“ (2013-2016), řešitel: Katolícka Univerzita Ružomberok, spoluředitelé FPH VŠE, FF UPOL
– za FPH VŠE účast a zodpovědnost doc. Ing. Mládková, Ph.D.;
a nově byly získány a zahájeny 2 projekty:
 Norské fondy NF-CZ07-ICP-3-149-2015 „New Public Management Reforms and Accounting
Practices in Municipalities of the Czech Republic and Norway“, výzkumný projekt VŠE - Buskerud
Vestfold University Norsko (2015-2016) – zodpovědnost Mgr. Velinov, Ph.D.;

 EHP-CZ07-ICP-2-150-2015 „Universities approaches in tackling the changing job markets for
graduates“, výzkumný rozvojový projekt VŠE – Bifrost University, Island (2015-2016) –
zodpovědnost Mgr. Velinov, Ph.D.
2.2 Vědecké a odborné konference
Členové katedry se zúčastnili řady vědeckých a odborných konferencí v ČR i v zahraničí. V zahraničí se
podíleli svými příspěvky na konferencích: 11th European Conference on Management Leadership and
Governance v Lisabonu (doc. Ing. Mládková, Ph.D. a PhDr. Procházka, MSc, MBA), 12th International
Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning v Bangkoku
(doc. Ing. Mládková, Ph.D.), 16th European Conference on Knowledge Management University of
Udine, Italy 3-4 (doc. Ing. Mládková, Ph.D.), Symposium on 13th Information Communication, and
Economic Sciences in the Knowledge Society v Záhřebu (Ing. Lorenc, Ph.D.) v Opatija, WEI International
Academic Conference v Barcelově (Ing. Hykš), a na jednání: Regional Studies Association v Piacenze
(Ing. Potluka, Ph.D.).
Katedra se spolupodílela odborně (příspěvky a recenzními posudky) na 9. mezinárodní konferenci
International Days of Statistics and Economics (MSED, zabezpečují Katedry mikroekonomie a statistiky
VŠE ve spolupráci s francouzskou ESC Rennes) a odborně a organizačně na 4. ročníku mezinárodní
konference Innovation Management and Corporate Sustainability (IMACS, zabezpečuje Katedra
podnikání FPH VŠE ve spolupráci s Univerzitou PNIPU a Regionálním manažerským centrem v ruském
Permu). Publikované příspěvky jsou zahrnuty do indexu CPCI (Web of Science, Thomson Reuters).
2.3 Vědecké a odborné publikace
Databáze VŠE za rok 2015 eviduje 34 publikovaných titulů členů katedry, z nichž bylo 20 publikováno
v zahraničí, 3 tituly na mezinárodních vědeckých konferencích v ČR, 8 publikováno v ČR, 1 učebnice a
kapitoly do dvou odborných knih. Z publikačních titulů jsou 4 evidovány v databázi Scopus nebo ERIH,
5 je konferenčních příspěvků CPCI nebo Scopus a 3 publikace na Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik.
Příspěvky členů katedry byly přijaty do mezinárodních odborných časopisů, např. Baltic Journal of
Management (prof. Ing. Fotr, CSc.), Journal of Competitiveness (Ing. Martínez, Ph.D.), Information
Systems (Ing. Hájek, Ing. Hykš, Ing. Koliš, prof. Ing. Veber, CSc.), International Business Management
(doc. Ing. Mládková, Ph.D.), International Journal of Business and Management Study (Ing. Jiřinová,
Ing. Koliš, Ing. Potluka, Ph.D.).
Mezi klíčové publikace patří dvě monografie a jedna učebnice:
 kapitola Knowledge Management as a Tool for Influencing Customers (spoluautorem Dr. BrunetThornton, publikovaná v knize mezinárodního autorského kolektivu s titulem: KAUFMANN, HansRuediger. Handbook of Research on Research on Managing and Influencing Consumer Behavior),
 kapitola Úloha správní rady v systému správy společností (autorem prof. Ing. Malý, CSc.) kolektivní
monografie Corporate Governance, kterou vydalo v Praze vydavatelství Wolters Kluwer,
 učebnice autorů FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Tvorba a řízení portfolia projektů vydaná v Gradě
Publishing, která získala ve své kategorii třetí místo v Soutěži o nejlepší publikaci vyhlašované
děkanem FPH VŠE.

Pedagogové se podíleli na zpracování recenzních posudků na mezinárodní konference, na odborný
článek pro im-paktovaný Ekonomický časopis (prof. Malý), na příspěvky v zahraničí pro International
Journal of Value Chain Management (IJBM) Velká Británie (prof. Malý).
2.4 Doktorké studium
Do 1. ročníku doktorského studia bylo přijato 9 nových studentů, během roku byla úspěšně obhájena
doktorská práce Ing. Vrbové (Aplikace principů vícekriteriálního rozhodování při hodnocení nabídek ve
veřejných zakázkách). Počet studentů doktorského studia se proti roku 2014 (stav k 31. 12. 2015) zvýšil
na 12 doktorandů.
3. Zahraniční spolupráce a mezinárodní aktivity
Internacionalizace se v činnosti katedry promítla do pedagogické práce, účastí v mezinárodním
výzkumu, účastí na mezinárodních konferencích a prací v jejích orgánech, publikováním v zahraničních
titulech, spoluprací se zahraničními kolegy, účastí na odborných stážích nebo krátkodobých výjezdech
pedagogů na zahraniční univerzity.
Členové katedry se podíleli na výuce na zahraničních vysokých školách, a to:
 University of East Anglia – Business School, U.K. – předmět International management Business
Strategy (doc. Ing. Pichanič, CSc.);
 School of Economics and Management of University of Porto (FEP) v Portugalsku – předmět
Management of Knowledge Workers (doc. Ing. Mládková, Ph.D.);
 School of Economics and Management of University of Porto (FEP) v Portugalsku – předmět Lean
Management (Ing. Martínez, Ph.D.);
 Estonian Business School, Estonsko – předmět International Business and Corporate Governance
(Mgr. Velinov, Ph.D.);
 Riga International School of Economics and Business, Lotyšsko – předměty International Business a
Contemporary Management (Mgr. Velinov, Ph.D.);
 University of Economics and Business, Vienna, Rakousko – předmět Doing Business in CEE region
(Mgr. Velinov, Ph.D.).
Kromě toho členové katedry zajišťovali výuku předmětů v ruském bakalářském programu jak v Praze,
tak v Moskvě.
V roce 2015 se naopak na výuce v českém programu podíleli visiting profesoři ze zahraničí. Do výuky
předmětu Corporate Governance se zapojil doc. Elenurm z Estonian Business School a Dr. Mauch ze
společnosti Mauch and Partner Consulting, do předmětu International Management Dr. Kinge
z Norwich Business Scholl UEA a Dr. Long z italské University of Catania.
Prof. Malý je členem redakčních rad časopisů Journal for East European Management Studies (JEEMS
Německo) a International Journal of Value Chain Management (IJBPM Velká Británie). Dr. BrunetThornton zastává redakční pozice v různých odborných časopisech v USA a v Evropě, např. je členem
vědecké rady a členem Editorial Advisory Board Baltic Journal of Management (BJM Estonsko) a Journal
of Eastern European and Central Asia research (JEECAR), kde navíc působí jako odborný ambasador
pro ČR a skupinu V4. Doc. Mládková působí jako členka poradního výboru International conference on

leadership, technology, innovation and business management a je členka mezinárodní redakční rady
časopisu Engineering Economy (vydává KTU Litva).
Akademičtí pracovníci katedry jsou členy řady mezinárodních organizací – Dr. Brunet-Thornton je
zapojen do činnosti Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce;
Project Management Institute; Academy of International Business (Michigan State University);
European International Business Academy; Guild of Industrial, Commercial, and Institutional
Accountants, Knowledge mng. of Canada Association. Ing. Potluka, Ph.D. je členem Regional Studies
Association.
4. Spolupráce s praxí
4.1 Zapojení studentů do praxe
Studenti vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma jsou zapojováni do konkrétní
spolupráce s praxí formou řešení studií zadaných přímo organizacemi, jichž je více než 30. Specifickou
přidanou hodnotou pro studenty této specializace je možnost ucházet se o kvalifikační certifikáty.
Studenti vedlejší specializace Projektový management jsou již během studia zapojováni do reálných
projektů v praxi. Velmi intenzivní spolupráci s praxí má Dr. Brunet-Thornton, který je současně v pozici
Managing Senior Consultant a Partner ve CGI Group v Kanadě a díky tomu může bezprostředně
přenášet své praktické zkušenosti do výuky.
4.2 Zapojení expertů z praxe do výuky a činnosti katedry
Do vzdělávacího procesu byly zapojení odborníci z praxe zejména formou přednášek. Ve spolupráci
s praxí byl vytvořen nový předmět Kritické myšlení. V rámci předmětu Manažerské rozhodování
studenti řešili rozhodovací problém pro zadavatele z praxe. Manažeři se účastnili při hodnocení
závěrečných prací studentů, ať již formou neformálních konzultací nebo formou zpracování
oponentních posudků.
Katedra uskutečnila dvě setkání s představiteli praxe formou kulatého stolu.
4.3 Zapojení pedagogů v praxi
Ing. Mgr. Háša, Ph.D. na individuální bázi pracuje jako business kouč se zaměřením na individuální a
firemní transformace, je často přizýván k facilitaci skupinových procesů a konfliktů, spolupracuje
s nadnárodními i lokálními organizacemi jako poradce, přednáší na FF UK, kde se zaměřuje na
strategický HR management.
Ing. Plášková, CSc. je čestnou předsedkyní České společnosti pro jakost, místopředsedkyní Sdružení pro
oceňování kvality, technickým expertem ČIA, členkou odborných sekcí Rady kvality ČR (Kvalita
v ochraně spotřebitele a Sekce pro mediální podporu a propagaci), hodnotitelkou Národní ceny kvality,
členkou Řídícího výboru pro program Česká kvalita. Působí také jako členka redakčních rad časopisů
(Perspektivy kvality – vydavatel ČSJ a Inovační podnikání – vydavatel AIP), je odbornou garantkou a
moderátorkou sekcí (Vzdělávání v oblasti kvality a Nové trendy v CSR) na konferenci SYMA. Poskytuje
řadu školení pro praxi v oblasti systémů managementu kvality.

Ing. Potluka, Ph.D. je členem redakční rady časopisu Evaluační teorie a praxe, správní rady České
evaluační společnosti, členem evaluační skupiny MŠMT a členem Rozvojové rady FPH, do roku 2015
působil jako člen ve Výboru pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Pracovníci katedry jsou pověřováni výukou manažerů, především v programu MBA, které nabízí
fakultní institut ISBM. Jde o výuku, vedení a oponování závěrečných prací na MBA studiu. Dále vedou
workshopy (Ing. Hrůzová, CSc. a Ing. Lorenc, Ph.D.) na celoškolsky nabízeném Kurzu rozvoje sociálních
a pedagogických dovedností pro začínající učitele VŠE z řad pedagogů i praktiků, který pořádá Katedra
psychologie a sociologie řízení.
Přenos teoretických poznatků i praktických zkušenosti je vzájemný a výhodnost spolupráce obapolná.
4.4 Odborná centra
Pracovníci katedry také působili na pozicích vzdělávacích aj. odborných center na úrovni fakulty nebo
školy: doc. Ing. Pichanič, CSc. jako ředitel mezinárodního programu Central and East European Studies
Program (CESP), Brunet-Thornton, FRSA, MIM, MBA, Ph.D. jako vedoucí Centra interkulturního
managementu v rámci Institutu excelence v managementu a Ing. Lorenc, Ph.D. jako vedoucí fakultního
Centra informatiky.

