Odborný životopis:

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Datum narození: 20. 5. 1965 v Praze
Rodinný stav: Ženatý
Vzdělání:
1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, inženýr v oboru Finance
(Ing.), 1984 - 1988.
2. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, doktor v oboru Finance
(Ph.D.), 1994-1998.
3. Vysoká škola ekonomická v Praze, habilitace v oboru Finance (doc.), 1998.
4. Vysoká škola ekonomická v Praze, profesor v oboru Finance (prof.), 2003.

Praxe:
Vysoká škola ekonomická v Praze (9/1988-dosud).
Zástupce vedoucího Katedry bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze (9/1994-2/2000).
Proděkan pro vědu a doktorské studium Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze (4/2000-1/2003, 4/2006-dosud).
Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Vysoké školy ekonomické v Praze (2/20038/2003).
Člen prezídia Komise pro cenné papíry (5/2003-3/2006).
Statutární zástupce děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
(4/2006-dosud).

Členství v akademických orgánech:
Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (4/2000dosud).
Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze (2/2003-1/2006).
Předseda Oborové rady doktorského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze pro obory Finance a Účetnictví a finanční řízení (4/2006-dosud).
Člen Oborové rady doktorského studia v oboru Finance Ekonomické fakulty VŠB-TU
Ostrava (10/2010-dosud).
Předseda Grantové rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
(12/2010-dosud).
Člen Grantové komise Vysoké školy ekonomické v Praze (10/2009-dosud).
Člen Akademické rady Vysoké školy obchodní v Praze (10/2012-dosud).

Zahraniční studijní pobyty:
1.
2.
3.
4.

Bank Austria, studijní pobyt, 9/1990-8/1991.
DePaul University Chicago, hostující profesor, 3/1993-6/1993.
Copenhagen Business School, studijní pobyt, 2 týdny, 1994.
Leeds Metropolitan University, Faculty of Design and Built Environment, Professional
Diploma in Real Estate Studies, 1995-1997.
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5. Universita Commerciale Luigi Bocconi Milano, CEMS studijní pobyt, 3 týdny, 1996.
6. Erasmus Universiteit Rotterdam, CEMS studijní pobyt, 3 týdny, 1997.
7. DTB-Aufbauseminar Optionen und Financial Futures, Deutsche Boerse, odborný seminář,
Frankfurt, 1997.
8. London School of Economics, CEMS studijní pobyt, 2 týdny, 1999.

Publikační činnost:
Autor nebo spoluautor 15 knižních publikací, 70 článků z oblasti kapitálových trhů a
investičního bankovnictví, přičemž mezi nejdůležitější patří:

Knižní publikace:
MUSÍLEK, Petr - BENEŠ, Václav. Burzy a burzovní obchody. Informatorium, 1992, 2.
aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 80-85427-25-7, autorský podíl: 90 %.
MUSÍLEK, Petr. Devolepment of Financial Markets: the Czech Case. In: LARCON, J. P.
Entrepreneurship and Economic Transiton in Central Europe. London: Kluwer Academic
Publishers, 1998, s. 57–70. ISBN 0-7923-8279-X, autorský podíl: 7 %.
MUSÍLEK, Petr. Finanční trhy a investiční bankovnictví. 1. vyd. Praha: ETC Publishing,
1999. 852 s. ISBN 80-86006-78-6.
MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 459 s. ISBN 80-8611955-6.
MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2. Přepracované a doplněné vydání. Praha: Ekopress,
2011, ISBN 978-80-86929-70-5.
REVENDA, Zbyněk, MANDEL, Martin, KODERA, Jan, MUSÍLEK, Petr, DVOŘÁK, Petr.
Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vyd. Praha: Management Press, 2012. 400 s. ISBN 807261-132-1, autorský podíl: 20 %.
Články:
MUSÍLEK, Petr. Fundamentální akciové analýzy. Finance a úvěr, 1992, roč. 42, č. 8, s. 345352. ISSN 0015-1920.
MUSÍLEK, Petr. Konvertibilní a opční dluhopisy. Finance a úvěr, 1996, roč. 46, č. 8, s. 453462. ISSN 0015-1920.
MUSÍLEK, Petr. Teorie kapitálového trhu. Politická ekonomie, 1996, roč. XLIV, č. 5, s. 693
– 706. ISSN 0032-3233.
MUSÍLEK, Petr. Změny makroekonomických veličin a akciové kursy. Finance a úvěr, 1997,
roč. 47, č. 3, s. 150 – 161. ISSN 0015-1920.
MUSÍLEK, Petr. Postavení investičního bankovnictví ve finančním systému. Finance a úvěr,
1999, roč. 49, č. 6, s. 335–351. ISSN 0015-1920.
MUSÍLEK, Petr. Rozmach akciových trhů v 90. letech 20. století a jejich pád na začátku 21.
století. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 3, s. 137–148. ISSN 0572-3043.
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MUSÍLEK, Petr. The Czech investment banking and regulation in the last decade. Transition
Studies Review, 2003, roč. X (33), č. 1, s. 52–55. ISBN 88-238-6011-3.
MUSÍLEK, Petr. Podstata a příčiny finančních krizí. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč.
11, č. 1, s. 13–36. ISSN 0572-3043.
MUSÍLEK, Petr. Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody. Český
finanční a účetní časopis, 2006, roč. 1, č. 4, s. 8–22. ISSN 1802-2200.
MUSÍLEK, Petr. Institutional Arrangement of Financial Markets Supervision: The Case of
the Czech Republic. European Financial and Accounting Journal, 2008, roč. 3, č. 4, s. 6–21.
ISSN 1802-2197.
MUSÍLEK, Petr. Příčiny globální finanční krize a selhání regulace. Český finanční a účetní
časopis, 2008, roč. 3, č. 4, s. 6–20. ISSN 1802-2200.
MUSÍLEK, Petr. Finanční krize a jejich odezvy v institucionálních reformách: Glass-Steagall
Act versus Dodd-Frank Act. Český finanční a účetní časopis, 2010, roč. 5, č. 2, s. 6–17. ISSN
1802-2200.
MUSÍLEK, Petr. Ceny akcií: efektivní nebo behaviorální přístup? Oceňování, 2010, roč. 3, č.
3, s. 50–64. ISSN 1803-0785.
MUSÍLEK, Petr. Evropský systém dohledu finančního trhu. Český finanční a účetní časopis,
2011, roč. 6, č. 2, s. 7–17. ISSN 1802-2200.
MUSÍLEK, Petr. Hedge Funds and their (Non)regulation. European Financial and Accounting
Journal, 2012, roč. 7, č. 2, s. 7–23. ISSN 1802-2197.
MUSÍLEK, Petr. Penzijní versus účastnické fondy. Český finanční a účetní časopis, 2012,
roč. 7, č. 3, s. 6–17. ISSN 1802-2200.
MUSÍLEK, Petr. Selhání ratingových agentur a jejich regulace. Oceňování, 2012, roč. 5, č.
53, s. 47–61. ISSN 1803-0785.
MUSÍLEK, Petr. Nedokonalý kapitalizovaný pilíř důchodového systému. Český finanční a
účetní časopis, 2013, roč. 8, č. 2, s. 50–60. ISSN 1802-2200.

Pedagogická činnost:
Garant a přednášející kursů 1BP 404 Kapitálové trhy II., BP 903 Finanční trhy a instituce,
spolugarant vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví, vedoucí bakalářských a
diplomových prací, školitel 6 úspěšně obhájených doktorských prací, předseda státnicových
komisí na inženýrském a doktorském stupni studia, předseda nebo člen komisí pro obhajobu
disertačních prací na VŠE nebo na jiných univerzitách v ČR, předseda habilitačních a
profesorských hodnotících komisí.

Vědecko-výzkumná činnost:
Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na oblast kapitálových trhů, a to zejména na chování
cen akciových instrumentů a institucionální uspořádání trhů cenných papírů. Mezi
nejdůležitější úspěšně obhájené výzkumné projekty patří:
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Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů (GAČR, spolupracovník,
1/1999 - 12/2001).
Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. letech (GAČR, řešitel, 1/200212/2004).
Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu EU (GAČR,
spolupracovník, 1/2006 - 12/2009).
Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace (GAČR, spolupracovník,
1/2010 - 12/2012).

Další odborné aktivity:
Člen Oborové komise GAČR pro společenské vědy (4/2006-3/2009).
Člen Rozkladové komise ČNB (1/2009-dosud).
Člen Vědeckého grémia Bankovní asociace (1/1999-dosud).
Člen Redakční rady časopisu Oceňování (10/2009-dosud).
Člen Vědecké redakce Nakladatelství Oeconomica (10/2010-dosud).

Ocenění:
Cena za nejlepší fakultní knižní publikaci za rok 2000 (Finanční trhy a investiční
bankovnictví).
Cena za prestižní publikaci VŠE v Praze za rok 2003 (Trhy cenných papírů).

Aktivní jazykové znalosti:
angličtina, němčina.

V Praze dne 17. 12. 2013

Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
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Programové cíle
uchazeče na funkci děkana
na období 2014-2018
„FFÚ: mezinárodně
uznávaná univerzitní
instituce“
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

„FFÚ: mezinárodně uznávaná
univerzitní instituce“
Postavení FFÚ
Akademický sbor
Studijně-pedagogická činnost
Postgraduální programy
Vědecko-výzkumná činnost
Internacionalizace činnosti FFÚ
Organizace fakulty
Public Relations
FFÚ a okolí
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Postavení FFÚ
Přední české univerzitní pracoviště,
zaměřené zejména na oblast financí a účetnictví
(akreditace nejen pro všechny tři typy studia, ale
i pro habilitační a profesorské řízení).
Stovky absolventů, kteří se dokázali prosadit v
praxi na nejrůznějších pozicích (včetně top
managementu).
Nadprůměrné výzkumné výsledky podle RVVI.
Prakticky nulová nezaměstnanost absolventů
FFÚ.
FFÚ se každoročně umísťuje na předních místech
v žebříčku ekonomických fakult podle
Hospodářských novin.

Akademický sbor
FFÚ disponuje velmi kvalitním akademickým
sborem, o který je však nutné pečovat, což je
klíčovým úkolem děkana.
Vytvořit efektivní systém personálního
rozvoje (včetně finančního ohodnocení) postdoktorandů, post-habilitantů a post-profesorů.
Usilovat o modifikaci pravidel pro habilitační a
profesorské jmenovací řízení.
Vytvořit, přijmout a používat závazné
standardy pedagogické, publikační a výzkumné
činnosti akademických pracovníků.
Akvizice alespoň jednoho kvalitního zahraničního
výzkumného pracovníka.
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Studijně-pedagogická činnost
Široké spektrum kvalitně nabízených studijních oborů.
Přijmout taková opatření (zejména v personální oblasti),
která pomohou získat plnohodnotné akreditace pro
obory Učitelství praktického vyučování v
ekonomickém vzdělávání a Učitelství ekonomických
předmětů pro střední školy.
Optimalizovat strukturu předmětů akreditovaných
oborů (včetně zvýraznění postavení klíčových předmětů).
Výrazně zvýšit účast studentů na výuce zejména
prosazováním aktivních metod studia.
Modifikovat systém přijímacího řízení na bakalářský stupeň
studia.
Pokrytí klíčových vyučovaných předmětů kvalitní a
aktuální domácí a zahraniční literaturou a
případovými studiemi.

Studijně-pedagogická činnost
Zvýšit spolupráci s odbornou praxí při
koncipování zaměření jednotlivých oborů.
Internacionalizovat studijní povinnosti studentů.
Snižovat administrativní náročnost studia, a to
jak pro studenty, tak i pro akademické
pracovníky.
Připravit k akreditaci bakalářský obor v
anglickém jazyce popř. nový interdisciplinární
obor (např. ve spolupráci s Právnickou fakultou
UK obor Finance and Law).
Usilovat o navýšení směrného čísla pro
inženýrský stupeň studia.
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Postgraduální programy
Výrazně zkvalitnit proces přijímacího řízení do
doktorského studijního programu.
Přijmout taková opatření (zejména v personální
oblasti), která pomohou v budoucnu získat
plnohodnotnou akreditaci pro doktorský
obor Teorie vyučování ekonomických
předmětů.
Zvýšit počet studentů, kteří dokončí doktorský
program.
Doktorský program převážně orientovat na tvůrčí
a výzkumnou činnost.
Upravit strukturu studijních povinností v
rámci doktorského programu.

Postgraduální programy
Prohloubit výzkumnou spolupráci doktorandů a
jejich školitelů.
Zvýšit a zkvalitnit publikační činnost doktorandů,
a to ve spolupráci s jejich školiteli.
Internacionalizovat doktorský studijní
program, a to pravidelnou participací hostujících
zahraničních profesorů.
Připravit z úspěšných kursů CŽV nový MBA
program v oblasti financí a účetnictví, a to ve
spolupráci s respektovaným zahraničním
partnerem.
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Vědecko-výzkumná činnost
FFÚ má přiměřené výsledky v tuzemské
výzkumné a tvůrčí činnosti, avšak podprůměrné
výsledky v mezinárodním měřítku.
Upravit fungování fakultní institucionální
podpory pro rozvoj, a to vytvořením nových
fakultních projektů (projekt na podporu postdoktorandů a post-docentů, projekt tvůrčího
volna, projekt podpory mezinárodního výzkumu,
projekt podpory pro zahraniční hostující
profesory).
Výrazně zkvalitnit a diverzifikovat publikační
výstupy, a to na základě finanční stimulace
(excelentní impaktované články, odborné knihy).

Vědecko-výzkumná činnost
Vytvořit podmínky (finanční a věcné) pro zvýšení
zájmu akademických pracovníků o získávání
projektů z oblasti aplikovaného a smluvního
výzkumu.
IGS převážně orientovat na podporu doktorského
výzkumu.
Rozvinout spolupráci s praxí při sdílení výsledků
výzkumné činnosti studentů doktorského studia.
Prohloubit mezifakultní spolupráci při
podávání žádostí o tuzemské a zahraniční granty.
Rozvinout spolupráci s jinými českými
univerzitami při podávání žádostí o mezinárodní
výzkumné projekty.
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Internacionalizace činnosti
fakulty
Výrazně zvýšit počet akreditovaných a
vyučovaných předmětů v anglickém jazyce.
Vytvořit finanční podmínky pro dlouhodobější
pobyty renomovaných zahraničních hostujících
profesorů na fakultě.
Vytvořit podmínky pro vyšší úspěšnost studentů
FFÚ ve výběrových řízeních pro mezinárodní
výměnné programy.
Finančně stimulovat z institucionální podpory
pro rozvoj vytváření mezinárodních
výzkumných týmů.
Zpřísnit požadavky na splnění zahraničních aktivit
v rámci habilitačního a profesorského řízení.

Organizace fakulty
Organizace fakulty je funkční, avšak nedokáže
pružně reagovat na změny ve vnějším prostředí.
Modernizovat systém řízení FFÚ
(optimalizovat strukturu fakultních útvarů, zavést
moderní komunikační kanály, zefektivnit
finančně-účetní agendu včetně akvizice
doplňkových finančních zdrojů).
Výrazně zúžit personální obsazení různých
akademických rad a orgánů.
Věnovat větší pozornost přípravě podkladových
materiálů pro jednání fakultních orgánů,
zefektivnit průběh jednání a důsledně kontrolovat
plnění přijatých usnesení.
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Organizace fakulty
Výrazně zvýšit postavení grémia profesorů
při strategickém řízení fakulty.
Personálně posílit agendu podpory výzkumné a
tvůrčí činnosti.
Vytvořit finančně-účetní laboratoř jako
datovou a věcnou podporu výzkumné činnosti
akademických pracovníků a doktorandů.
Profesionalizovat a personálně posílit fungování
agendy vydávání fakultních odborných
časopisů.

Public Relations
Zvýšit spolupráci s profesními asociacemi a
absolventy nejen v oblasti nabídky
postgraduálních programů, ale i na poli
smluvního výzkumu.
Pravidelně aktualizovat propagační materiály a
webové stránky fakulty.
Zvýšit povědomí veřejnosti o fakultě
pravidelným vystupováním akademických
pracovníků k odborným finančně-účetním
problémům.
Věnovat větší pozornost přípravě zasílaných
údajů do různých anket.
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FFÚ a okolí
Aktivně se podílet na modernizaci
vysokoškolského prostředí v ČR (corporate
governance univerzit, akreditace, způsob
hodnocení, financování, akademické svobody).
Dosáhnout mezinárodního uznání FFÚ a v případě
kategorizace univerzit přijmout taková opatření,
která pomohou dosáhnout statutu
univerzitního pracoviště.
Předem neodmítat návrhy organizačních změn na
VŠE.
Podporovat provedení rozboru přínosů a nákladů
užšího propojení VŠE a jiných pražských
univerzit.
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