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Pedagogická činnost
innost katedry
V průběhu roku 2008 katedra zabezpečila
zabezpe
všechny plánované pedagogické úkoly určené
rozvrhem studia ve všech formách výuky, tj. prezenční,
prezen
kombinované i distanční
distan
a na všech
stupních studia - bakalářském,
ském, magisterském i doktorském. V průběhu
hu roku 2008 se katedra
managementu výrazně podílela na rozvoji studijního oboru Arts management, jak pro
bakalářské
ské studium, tak pro studium navazující magisterské,
magisterské, a to konkrétně přípravou třinácti
nových předmětů, a to jak předm
ředmětů zaměřených
ených na obecný management, podnikání v oblasti
arts, projektového řízení
ízení tak i předmětů
př
zaměřených na kulturu a umění.
Ke konci roku 2008 katedra nabízela výuku 72 předmětů (mimo doktorské studium) z toho 13
v angličtině a 1 v ruštině.
ě. Katedra zabezpečuje
zabezpe uje mj. výuku šesti povinných předmětů
p
na
bakalářském
ském a navazujícím magisterském stupni oboru Podniková ekonomika a management,
devatenácti povinných předm
ředmětů v prvním a druhém ročníku
níku oboru Arts management
(v bakalářském
ském a navazujícím magisterském stupni) a tři
t i vedlejší specializace – Management,
Manažer kvality a Malé a střední
řední podniky v tržním prostředí.
prost
I v r. 2008 pokračovala
ovala katedra v nabídce četných mimosemestrálně vyučovaných
vyuč
předmětů
(celkem nabídla 15 mimosemestrálních kurzů),
kurz jimiž jednak rozšiřuje
uje možnost absolvování
studijních povinností mimo standardní období semestru, jednak sleduje uspokojení zájmu o
předměty s častým převisem,
evisem, též vypisuje předměty
p
zabezpečované zahraničními
zahrani
lektory –
hostujícími profesory. Kurzy zahrnovaly oblast CRM (Řízení
( ízení vztahů
vztah se zákazníky)
vyučovanou
ovanou Jarmo Lehtinenem z Finska, autorem nové publikace Aktivní CRM – Řízení
vztahů se zákazníky,, mezinárodní management lidských zdrojů
zdroj (Dr. Michael
Micha Teubert),
mezinárodní management (opakovaně
(opakovan prof.
rof. Roy McLarty z Velké Británie, Jerome Dumetz
z Francie/Ruska, Václav Řehoř),
Řeho ), projektový management (Helena Hrůzová se zástupci z
praxe a Daniel Spálenka), manažerskou komunikaci v mezinárodním prostředí
prost
(novinářka
Alexandra Mostýn), oblast strategických aliancí (prof. Leo Vodáček)
Vodáček) i několik
n
kursů
podnikatelské etiky (Petr Čaník).
Čaník)
Vzhledem k tomu, že se fakulta v roce 2008 připravovala
ipravovala na novou akreditaci doktorského
studijního programu a reakreditaci bakalářského
bakal ského studijního programu oboru Podniková
ekonomika a management, tak v průběhu roku 2008 došlo k výraznějším
výrazně
úpravám a
reakreditacím všech předmětů
ětů katedry.
Expertní činnost pro praxi
Pracovníci katedry se podíleli na poradenské činnosti pro praxi např.. v oblasti strukturálních
fondů, kde připravovali
ipravovali projekty do Regionálních operačních
opera ních programů,
program
Operačního
programu Životní prostředí
edí a dalších a podíleli se na podpořee implementace některých
n
operačních programů, např.
ř. OP LZZ pro MPSV ČR. Členové katedry se podíleli i na evaluaci
programu EQUAL a OPPA. Potěšující
Pot
skutečností je, že některé
které posudky jsou vyžadovány i
zahraničními subjekty, doc.
oc. Patočka
Pato
a Ing. Kačín v průběhu
hu roku realizovali expertní činnost
pro Evropskou komisi. Tradičně
Tradič
jsou členové
vé katedry zpracovateli různých
rů
stanovisek,
posudků či vyjádření pro vládní a další instituce. Jsou členy řady
ady hodnotících a expertních
komisí na posuzování projektů (Grundvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, OPPI, OP LZZ,
OPVK, OPPA aj.). Na podzim roku 2008 také proběhl čtyřdenní komerční
ční kurz Certifikovaný
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facility manažer. Katedra navázala spolupráci se společnost
spole nost Century 21, která patří
pat mezi
světové jedničky
ky na realitním trhu s cílem přípravy
p
vzdělavací
lavací akademie pro její členy.
Členové
lenové sekce Managementu kvality
kv
se anganžují v České společnosti
nosti pro jakost a na sklonku
roku 2008 vyvíjely aktivity na zřízení
z ízení Centra technické normalizace, což se na počátku
po
roku
2009 podařilo.
ilo. V roce 2008 vznikl na FPH Institut rozvoje podnikání (IDE), který je veden
Ing. Křížkem
m ze sekce Malých a středních
st
podniků.
Rozvojové projekty
Významným úspěchem katedry bylo získání podpory Operačního
ního programu Praha
Adaptabilita pro projekt „Certifikace
Certifikace a prohloubení znalostí studentů
studentů a vyučujících
vyu
VŠE v
oblasti IT” (financovaný z prostředků
prost
Evropského sociálního fondu a rozpočtu
rozpo
hl. města
Prahy). V náročné
né konkurenci byl záměr
zám r hodnocen velmi vysoko. Realizace byla zahájena od
počátku ledna 2009 a podílí se na ní sekce Manažerské informatiky. Členy uzšího realizační
realiza
týmu jsou Ing. Kačín, Ing. Lorenc, Ing. Švecová a Ing. Vrbová.
Vrbová
V roce 2008 byl doc. Srpovou a Ing. Svobodovou realizován projekt FRVŠ F5 2797/2008
Inovace předmětu
tu "Podnikání malých a středních
st
firem 1" na Fakultěě podnikohospodářské
podnikohospodá
VŠE v Praze. Ing. Kačín
ín byl spoluřešitel
spolu
rozvojového projektu MŠMT Informační
Informa
zdroje a
citační
ní nástroje pro snížení míry plagiátorstvím.
plagiátorstvím
Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2008 byly členy
leny katedry realizovány tyto klíčové
klí
projekty:




GAČR - GA402/07/0563 „Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový
sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR“ – řešitel je prof. Malý
Výzkumný záměrr MSM6138439905 "Nová teorie ekonomiky a managementu organizací
a jejich adaptační
ní procesy" – řádnými členy jsou prof. Fotr, prof. Truneček,
Trune
prof. Vlček,
Ing. Theodor a Ing. Vyskočil
Vyskoč (řádní členové) + Ing. Švecová (externí spolupracovník).
Výzkumný úkol IGA VŠE 9/08 „Skutečné bariéry inovací“ – řešitel
ešitel Ing. Theodor.

Výzkumné a odborné poznatky byly dále prezentovány v podoběě publikací, článků
v odborných časopisech, příspě
říspěvcích
vcích a vystoupeních na konferencích, seminářích.
seminá
Katedra
byla hlavním pořadatelem
adatelem odborného seminářee s mezinárodní účastí pod názvem
„Management hodnotových inovací“, pravidelné
pravidel
konference zaměřené
zaměř
na facility
management a PPP pod názvem „Vysoké školy na (euro) cestě
cest k inovacím managementu“,
managementu“
podílela se na organizaci dvou kulatých stolů
stol organizovaných ve spolupráci s časopisem
Ekonom a participovala v menší míře
mí na přípravě dalších konferencí.
V r. 2008 členové
lenové katedry prezentovali celkem 158 publikačních titulů,
ů, mj. bylo vydáno 7
knih, kde členové
lenové katedry byly hlavními autory a na 4 se podíleli významnou měrou,
m
10
článků v recenzovaných časopisech a 33 příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní
účastí. Mezi klíčové
ové publikace roku 2008 lze zařadit:
za




MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků.
pracovník . 1.vyd. Praha : C.H.Beck,
2008. 129 s. ABC. ISBN 978-80-7400-013-3.
978
NĚMEC,
MEC, Petr. Indie jako výzva a jako partner. Praha : Oeconomica, 2008. 138 s. ISBN
978-80-245-1229-7.
NĚMEC, Petr. Západní Čína
ína a Vietnam. Praha : Oeconomica, 2008. 198 s. ISBN 978-80978
245-1365-2.
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VEBER, Jaromír, PINCOVÁ, Eva. Management bezpečnosti
bezpe
a ochrany
hrany zdraví při
p práci. 1.
vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 149 s. ISBN 978-80-86946-46
978
46-7.
VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikání malé a střední
st ední firmy. 2. aktual. a
rozšíř.. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 305 s. ISBN 978-80-247-2409
978
2409-6.
VLČEK,
EK, Radim. Management hodnotových inovací. 1. vyd. Praha : Management Press,
2008. 239 s. ISBN 978-80--7261-164-5.
VYSKOČIL,
IL, Vlastimil Karel a kol. Facility Management – Případové
ípadové studie. 1. vyd.
Praha : Professional Publishing, 2008. 77 s. ISBN 978-80-86946-70-2.
97
2.

Příspěvek
vek ve sborníku a vystoupení prof. Malého na mezinárodní konferenci pod názvem
Comparative Analysis of Board Structure in Not-for-Profit-Organizations
Not
byl oceněn
ocen
v soutěži děkana
kana o nejlepší publikaci roku 2008
200 ve své kategorii.
Zahraniční spolupráce a mezinárodní aktivity
Bezesporu pozitivně lze hodnotit i pokračující
pokra
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
osti mezinárodních odborných sdružení, přednáší
p
na
letních školách pro zahraniční
ční
ní studenty, vystupují na mezinárodních konferencích apod.
Jako příklad lze uvést účast prof. Malého na konferenci EIASM Brusel, účast
ú
úč
doc. Mládkové
na konferencí Vilnius Gemidas
as Technical University či výuku a účasti
asti na konferencích v SR,
pobyt doc. Pichaničee jako hostujícího profesora na University of East Anglia či účast dalších
členů katedry na konferencích v SR. Pokračovala
ovala navázaná spolupráce se sesterskou školou
Hochschule Liechtenstein,, několik
ně
pracovníků katedry (Ing. Švecová, Ing. Kačín a Ing.
Říčka) se účastnilo týdenní mobility Staff Training v rámci programu Erasmus.
Již se stalo tradicí, že studentské týmy pod vedením Ing. Hrůzové
Hr zové jsou úspěšné
úsp
při
mezinárodních soutěžích
žích v řešení případových
p ípadových studií. I v roce 2008 jeden tým zvítězil
zvít
v
Národní soutěži v řešení případových
řípadových studií pořádanou
po
společností
ností KPMG a v Mezinárodní
soutěži této společnosti,
nosti, která se konala v Budapešti, obdržel 2. místo.
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