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Katedra managementu
Pedagogická činnost
innost katedry
V průběhu roku 2007 katedra zabezpečila
zabezpe
všechny plánované pedagogické úkoly určené
rozvrhem studia v obou
ou formách výuky, tj. prezenční
prezen
i distanční
ní a na všech stupních studia bakalářském,
ském, magisterském i doktorském. V průběhu
hu roku 2007 se katedra managementu
manageme
výrazně podílela na přípravěě nového studijního oboru Arts management, jak pro bakalářské
bakalá
studium, tak pro studium navazující magisterské. To se projevilo mj. v akreditaci několika
nových předmětů určených
ených pro tento obor.
Ke konci roku 2007 katedra nabízela
nabí
výuku 57 předmětů (mimo doktorské studium) z toho 11
v angličtině a 1 v ruštině.. Katedra zabezpečuje
zabezpe
mj. výuku šesti povinných předmětů
p
na
bakalářském
ském a navazujícím magisterském stupni oboru Podniková ekonomika a management,
deseti povinných předmětů v prvním ročníku
níku oboru Arts management (v bakalářském
bakalá
a
navazujícím magisterském stupni) a tři vedlejší specializace – Management, Manažer kvality
a Malé a střední
ední podniky v tržním prostředí.
prost
I v r. 2007 pokračovala
ovala katedra v nabídce četných mimosemestrálně vyučovaných
vyuč
předmětů
(celkem nabídla 8 mimosemestrálních kurzů),
kurz
jimiž jednak rozšiřuje
uje možnost absolvování
studijních povinností mimo standardní období semestru, jednak sleduje uspokojení zájmu o
předměty s častým převisem,, též vypisuje předměty zabezpečované
ované zahraničními
zahrani
lektory –
hostujícími profesory.
Ke standardním aktivitám členů katedry patří aktualizace předmětů – po ročních
roč
zkušenostech
s výukou předmětů v systému evropských kreditů
kredit (ECTS) došlo u řady z nich k úpravám,
které se týkaly jak jejichh obsahu i rozsahu, další předměty
p
ty byly aktualizovány v souvislosti
s vydáním nových publikací, též došlo k aktualizaci nových studijních
ích opor pro distanční
distan
studium.
Expertní činnost pro praxi
Charakteristickým rysem činnosti katedry managementu je její úzké sepětí
ětí z praxí. Na jedné
straně jsou zváni na přednášky
řednášky zejména v magisterských
isterských studijních programech přední
p
tuzemští, ale i zahraniční
ní odborníci, jednak se členové
lenové katedry podílí na četných konzultacích
a poradenských projektech pro praxi. Jako příklad
íklad lze uvést realizaci zakázky MPSV týmem
katedry zaměřeným
eným na manažerské rozhodování (ve složení prof. Fotr, Ing. Kačín,
Ka
Ing.
Švecová) s názvem „Analýza a vyhodnocení systému hodnocení a hodnotících kritérií
Operačního
ního programu Rozvoj lidských zdrojů
zdroj - OP RLZ (2004-2006)“,
2006)“, jejíž součástí
sou
bylo
navržení kompletního systému hodnocení
hodnoc
nového operačního
ního programu Lidské
L
zdroje a
zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu na nadcházející programové
období. Tradičně jsou členové
lenové katedry zpracovateli různých
r zných stanovisek, posudků
posudk či vyjádření
pro vládní a další instituce. Potěšující
Pot
skutečností je, že některé
které posudky jsou vyžadovány i
zahraničními subjekty (např.
ř. pro 7. rámcový program).
Vědecko-výzkumná činnost
Vědecko-výzkumná činnost má řadu podob. V r. 2007 probíhal výzkum v rámci výzkumných
projektů:
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GAČR - GA402/06/0103 „Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu
se zahraničními
ními manažery“
manažery - řešitel doc. Dědina
 GAČR - GA402/07/0563 „Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový
sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR“ – řešitel
ešitel prof. Malý
 Výzkumný záměrr MSM6138439905 "Nová teorie ekonomiky a managementu
organizací a jejich adaptační
adapta procesy" - prof. Fotr, prof. Truneček,
ček, prof. Vlček (řádní
členové) + Ing. Theodor (externí spolupracovník).
Výzkumné a odborné poznatky
poznatk byly dále prezentovány v podoběě publikací, článků
v odborných časopisech, příspě
říspěvcích a vystoupeních
ích na konferencích, seminářích.
seminá
Katedra
byla hlavním pořadatelem
adatelem konference zaměřené
zam ené na facility management a PPP, podílela se na
organizaci dvou kulatých stolů
s
organizovaných ve spolupráci s časopisem Ekonom,
Ekonom
workshopu zaměřeného
eného na inovaci výuky managementu a podnikání na vysokých školách a
participovala v menší mířee na přípravě
p
dalších konferencí.
V r. 2007 členové
lenové katedry prezentovali celkem 203 publikačních titulů,, mj.:
mj.
 bylo vydáno 5 knih,, kde členové katedry byly hlavními autory:
o HUČKA,
KA, Miroslav, MALÝ, Milan, OKRUHLICA, František. Správa
společností.
ností. 1. vyd. Praha : Kenberg, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903962-0-3.
978
(Další autoři:
ři: ČVANČAROVÁ,
Č
Zuzana, JEŽEK, Tomáš).
o VLČEK,
EK, Radim. Management hodnotových inovací. 1.vyd. Praha :
Management Press, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7261-164-5.
978
o VYSKOČIL,
IL, Vlastimil Karel. Facility management. 1. vyd. Praha :
Professional Publishing, 2007. 262 s. ISBN 978-80-86946-34
978
34-4. (Další autoři:
ŠTRUP, Ondřej,
řej, PAVLÍK, Marek).
o DĚDINA, Jiří,
ří, ODCHÁZEL, Jiří.
Ji í. Management a moderní organizování firmy.
1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80
978 80-247-2149-1.
o VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele.
ebitele. 2. přeprac.
př
vyd. Praha :
Grada Publishing, 2007. 201 s. Manažer. ISBN 978-80247-1782
978
1782-1. (Další
autoři:
i: PLÁŠKOVÁ, Alena, KOŘÁNOVÁ,
KO
Helena, HŮLOVÁ,
LOVÁ, Marie).
 5 článků v recenzovaných časopisech
 43 příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí.
Knižní publikacee kolektivu prof. Malého „Správa společností“
spole ností“ a recenzovaný článek
„Simulace Monte Carlo v analýze rizika investičních
investi
projektů““ kolektivu autorů
autor (prof. Fotr,
Ing. Švecová a další) byly oceněny
ocen
v soutěži děkana
kana o nejlepší publikaci roku 2007 ve své
kategorii.
Zahraniční spolupráce a mezinárodní aktivity
Bezesporu pozitivně lze hodnotit i rostoucí mezinárodní aktivity katedry. Její členové se
zapojují do výuky v mezinárodních studijních programech, přednáší
p ednáší na zahraničních
zahrani
partnerských školách,, podílí se na činnosti
innosti mezinárodních odborných sdružení, přednáší
p
na
letních školách pro zahraniční
ční
ní studenty, vystupují na mezinárodních konferencích apod. Jako
příklad lze uvést účast
ast Ing. Kačína na intenzivním vzdělávacím
lávacím programu European
Entrepreneurship Colloquium on Participant-centered
Participant
Learning pořádaném
ádaném Harvard Business
School, účast
ast prof. Malého na 4rd Workshop Corporate Governance - EIASM Brusel, účast
na mezinárodní konferenci 33rd EIBA International Business, Local Development and
Science-Technology
Technology Relationships v Itálii, aktivní účast na konferenci IASK
I
International
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Conference Global Management 2007 v Belgii, účast na konferencích v SRN a Holansku doc.
Dědiny, pobyt doc. Pichaniče
čee jako hostujícího profesora na University of East Anglia, jednání
prof. Vebera a prof. Malého o spolupráci FPH a Faculty of
of Business, University of Victoria
ve Viktorii v Kanadě, účast
ast na konference AACSB a TDP workshop v USA Ing. Kačína
Ka
aj.
Členové katedry také pokračují
čují ve zvyšování své kvalifikace, např. v loňském
loň
roce obdržel
Ing. Kačín
ín certifikát Project Management Institute čii Ing. Švecová získala certifikát II. stupně
stupn
Certifikace účetních ve spolupráci s britskou ACCA.
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