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Katedra managementu
Pedagogická činnost katedry
V průběhu roku 2009 katedra zabezpečila všechny plánované pedagogické úkoly určené rozvrhem
studia ve všech formách výuky, tj. prezenční, kombinované i distanční a na všech stupních studia –
bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském. V průběhu roku 2009 se katedra managementu
výrazně podílela na rozvoji studijního oboru Arts management, jak pro bakalářské studium, tak pro
studium navazující magisterské.
Ke konci roku 2009 katedra nabízela výuku 68 předmětů (mimo doktorské studium) z toho
13 v angličtině. Katedra zabezpečuje mj. výuku šesti povinných předmětů na bakalářském
bakalářské a
navazujícím magisterském stupni oboru Podniková ekonomika a management, deseti povinných
předmětů v oboru Arts management (v bakalářském a navazujícím magisterském stupni) a tři vedlejší
specializace – Management, Manažer kvality a Malé a střední podniky
podniky v tržním prostředí.
I v r. 2009 pokračovala katedra v nabídce četných mimosemestrálně vyučovaných předmětů (celkem
nabídla 10 mimosemestrálních kurzů), jimiž jednak rozšiřuje možnost absolvování studijních povinností
mimo standardní období semestru, jednak
je
sleduje uspokojení zájmu o předměty s častým převisem, též
vypisuje předměty zabezpečované zahraničními lektory – hostujícími profesory. Kurzy zahrnovaly oblast
CRM (Řízení vztahů se zákazníky) vyučovanou Jarmo Lehtinenem z Finska, autorem nové publikace
publik
Aktivní CRM – Řízení vztahů se zákazníky, mezinárodní management lidských zdrojů (Dr. Michael
Teubert), Manažerská komunikace (Richard Brunet-Thornton
Brunet Thornton z Kanady), specifika podnikání MSP (Ing.
Řehoř), mezinárodní managementu a globalizace (prof. Roy McLarty)
McL
i několik kursů podnikatelské etiky
(Petr Čaník).
V prosinci proběhla projekce filmů tvořených studenty oboru Arts Management v rámci předmětu
zaměřeného na projektové řízení. Nejlepší filmy získaly ceny děkana, katedry managementu a
vyučujících.
Expertní činnost pro praxi
Pracovníci katedry se podíleli na poradenské činnosti pro praxi např. v oblasti strukturálních fondů, kde
připravovali projekty do Regionálních operačních programů, Operačního programu
programu Životní prostředí a
dalších a podíleli se na podpoře implementace některých operačních programů,
programů např. OP LZZ pro
MPSV ČR. Členové katedry se podíleli i na evaluaci programu EQUAL a OPPA. Potěšující skutečností
je, že některé posudky jsou vyžadovány i zahraničními subjekty, Ing. Kačín v průběhu roku realizoval
expertní činnost pro Evropskou komisi (DG Research) či EACEA (Education, Audiovisual & Culture
Executive Agency). Tradičně jsou členové katedry zpracovateli různých stanovisek, posudků či
vyjádření pro vládní a další instituce. Jsou
sou členy řady hodnotících a expertních komisí na posuzování
projektů (Grundvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, OPPI, OP LZZ, OPVK, OP ZP, OPPA aj.). Na podzim
roku 2009 také proběhl čtyřdenní komerční kurz Certifikovaný facility manažer.
manažer Katedra navázala
spolupráci se společností Century 21, která patří mezi světové jedničky na realitním trhu s cílem
přípravy vzdělavací akademie pro její členy. V průběhu roku 2009 byly realizovány 3 běhy této
akademie. Členové sekce Managementu kvality se anganžují v České společnosti
společnosti pro jakost a od roku
2009 funguje při FPH Centrum technické normalizace,, jehož ředitelem je Ing. Hykš.
Hykš I v roce 2009
pokračovala činnost Institutu rozvoje podnikání (IDE), který je veden Ing. Křížkem.
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Rozvojové projekty
Významným úspěchem katedry bylo získání podpory Operačního programu Praha Adaptabilita pro
projekt „Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT” (financovaný z
prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy).
Prahy . Realizace byla zahájena
z
od
počátku ledna 2009 a podílí se na ní sekce manažerské
anažerské informatiky. Členy uzšího realizační týmu jsou
Ing. Kačín, Ing. Lorenc, Ing. Švecová a Ing. Vrbová.
Vrbová V rámci projektu došlo k reakreditaci všech
předmětů s cílem jejich harmonizace s mezinárodně
ně uznávanými certifikáty Microsoft® Certified
Application Specialist (MCAS). Bylo zřízeno testovací středisko, které mohou využít studenti celé školy.
V roce 2009 katedra managementu získala podporu pro další dva projekty OPPA se začátkem realizace
od března
zna 2010, a to konkrétně „Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti
řízení projektů a jejich certifikace“ a „Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků
Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze“.
Dále byly úspěšně realizovány
ovány dva projekty Fondu rozvoje vysokých škol, a to FRVŠ 2836/2009
Inovace předmětu "Projektový
Projektový management"
management (řešitelkou byla Ing. Hrůzová) a FRVŠ 1276/2009
Corporate Governance (Správa společnosti) s řešitelem prof. Malým.
Vědecko-výzkumná činnost
V roce 2009 byly členy katedry realizovány tyto klíčové projekty:





Výzkumný záměr MSM6138439905 "Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich
adaptační procesy" – řádnými členy jsou prof. Fotr, prof. Truneček, prof. Vlček, Ing. Theodor a Ing.
Vyskočil.
EEA Researchfund B/CZ0046/2/0013 Research Management Practice
Pract – Ing. Kačín, Ing. Říčka a
Ing. Švecová.
Regional Studies Association: Research Network Leading citizen-driven
citizen driven governance: Collective
regional and sub-regional
regional leadership (2009) – Ing. Potluka.
Výzkumný úkol IGA VŠE 9/08 „Skutečné bariéry inovací“ – řešitel Ing. Theodor.

Prof. Malý navázal vědeckou spolupráci v rámci sítě International Corporate Governance Research
Network s prof. M. Hilbem z University of St. Gallen. Tým ve složení Ing. Potluka, Ing. Švecová, Ing.
Kačín a Ing. Říčka získal podporu v rámci International Visegrad Fund 20920138 s projektem „Impact of
EU Cohesion Policy in Visegrad countries: Challenges for Future“, který bude realizován v roce 2010.
Výzkumné a odborné poznatky byly dále prezentovány v podobě publikací, článků v odborných
časopisech, příspěvcích a vystoupeních na konferencích, seminářích.
V r. 2009 členové katedry prezentovali celkem 115 publikačních titulů, mj. bylo vydáno 7 knih, kde
členové katedry byly hlavními autory,
autory včetně jedné v cizím jazyce, 3 články v časopise s nenulovým
impact faktorem, 9 článků v recenzovaných časopisech a 31 příspěvků ve sbornících z konferencí
s mezinárodní účastí. Mezi klíčové monografie roku 2009 lze zařadit:






Veber, Jaromír a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost
výkonnos a prosperita.
Management Press.
Hnilica, Jiří – Fotr, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. Grada.
Antušák, Emil. Krizový management. Hrozby – krize – příležitosti.. Wolters Kluwer.
Vojík, Vladimír. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU.
EU. Wolters
W
Kluwer.
Vyskočil, Vlastimil Karel. Facility management. Procesy a řízení podpůrných činností. Professional
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Publishing.
Vyskočil, Vlastimil Karel. Facility menedžment. Jekatěringurg. Rusko.

Publikace Aplikovaná analýza rizika (spoluautor prof. Fotr) získala 3. místo v soutěži rektora VŠE za
prestižní publikaci ve své kategorii.
kategorii V soutěži děkana o nejlepší publikaci roku 2009
200 bylo oceněno 5
publikací, a to ve čtyřech z pěti kategorií: v kategorii knih a publikací získala 1. místo
mís publikace
Management autorského kolektivu pod vedením prof. Vebera, druhé místo již zmiňovaná publikace
Aplikovaná analýza rizika, v cizím jazyce Facility menedžment Ing. Vyskočila, v kategorii článek
v odborném časopise článek Postaudity investičních projektů
p
kolektivu prof. Fotr, Ing. Švecová a Ing.
Špaček a příspěvek na odborné konferenci prof. Malého s názvem New Forms of Managerial Education
in Knowledge Society.
Členové katedry jsou členy řady mezinárodních organizací, např. European Association for
fo Security
(Ing. Antušák), Academy of Management, Management Institute a International Institute of Business
Analysis (Ing. Kačín), International Association of Management and Society (prof. Malý). Prof. Malý je
členem redakčních rad řady časopisů (International
(International Journal of Business Performance Management,
Paradigm, Journal for East European Management Studies či International Journal of Value Chain
Management).
Zahraniční spolupráce a mezinárodní aktivity
Bezesporu pozitivně lze hodnotit i pokračující mezinárodní
mezinárodní aktivity katedry. Její členové se zapojují do
výuky v mezinárodních studijních programech, přednáší na zahraničních partnerských školách, podílí se
na činnosti mezinárodních odborných sdružení, přednáší na letních školách pro zahraniční studenty,
vystupují
stupují na mezinárodních konferencích apod.
Jako příklad lze uvést pobyt prof. Malého na University of Cincinnati jako hostujícího profesora,
profesora účast
členů katedry na řadě mezinárodních konferencí (prof. Malý, doc. Mládková,
á, Ing. Potluka, Ing.
Hartman), pobyt doc. Pichaniče jako hostujícího profesora na University of East Anglia či návštěva Jižní
Ameriky a účast dalších členů katedry na konferencích v SR. Ing. Lorenc navštívil Universitu LUISS
Guido Carli v Římě a TU Drážďany. Pokračovala navázaná spolupráce s Hochschule Liechtenstein,
Liechtenstein
několik pracovníků katedry (Ing.
Ing. Kačín a Ing. Říčka a Ing. Švecová)) se účastnilo třítýdenní mobility
financované z EEA Researchfund. Ing. Švecová v rámci svého projektu na zvyšování kvalifikace se
zúčastnila semináře Kepner Tregoe Problem Solving and Decision Making (spolu s Ing. Kačínem).
V tomto roce získali titul Ph.D. dva členové katedry Ing. Potluka a Ing. Svobodová.

nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3-Žižkov

tel.: 224 098 449
fax.: 224 098 749
http://km.fph.vse.cz/

