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Události roku 2009 v ţivotě fakulty

7. LEDNA

27. KVĚTNA

Fakulta uspořádala pro zájemce o studium tradiční
Den otevřených dveří.

Fakulta získala akreditaci ACCA.

22. ÚNORA
HN zveřejnily ţebříček ekonomických fakult, ve
kterém se FFÚ umístila na prvním místě.

1. BŘEZNA
Děkan jmenoval doc. Marcelu Ţárovou do funkce
proděkanky pro zahraniční vztahy

22. KVĚTNA
Fakulta uspořádala 10. ročník konference studentů
doktorského studia.

16. – 18. ZÁŘÍ
Katedra manaţerského účetnictví uspořádala 5.
ročník mezinárodní konference na téma Vliv
globální krize na řízení výkonnosti.

3. - 4. DUBNA

5. PROSINCE

Katedra veřejných financí uspořádala 14. ročník
mezinárodní vědecké konference Teoretické a
praktické aspekty veřejných financí.

Katedra finančního účetnictví a auditingu
uspořádala 9. ročník pedagogické konference na
téma „Základní prvky účetních výkazů-didaktický
aspekt“.

15. PROSINCE
Prof. Miroslavu Tučkovi byla za jeho celoţivotní
přínos pro rozvoj VŠE udělena rektorem VŠE
Medaile Aloise Rašína.

1. ŘÍJNA
Zemřela dlouholetá členka katedry
financí a oceňování podniku ing. Dana
Mandíková.

17. KVĚTNA
Zemřel člen katedry měnové teorie a
politiky prof. Milan Sojka.
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11. LISTOPADU
Fakulta uspořádala ve spolupráci s ČNB pod
záštitou prezidenta republiky Václava Klause
konferenci 20 let finančních a bankovních reforem
v ČR.
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Úvodní slovo děkana
Děkan Fakulty: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Fakulta financí a účetnictví může i o roce 2009
hovořit jako o roce úspěšném. V rostoucí konkurenci
na trhu terciárního vzdělávání si dokázala fakulta
udržet své místo jako přední ekonomická fakulta.
Svědčí o tom mimo jiné i to, že se fakulta dokázala
umístit na prvním místě v prestižním žebříčku
ekonomických fakult v ČR sestavovaném
Hospodářskými novinami.
O studium na fakultě projevil zájem téměř
čtyřnásobný počet uchazečů, než byl počet
studentů, které předpokládala fakulta zapsat do
prvního ročníku. Na určitém poklesu počtu uchazečů
oproti roku předchozímu se jistě projevila změna
v přijímacím řízení spočívající v zavedení povinné
zkoušky výhradně z anglického jazyka. I přesto lze
považovat tento krok za správný, protože přispěl
nejen ke sjednocení podmínek přijímacích zkoušek,
ale zvýšil důraz na znalosti angličtiny, která se stává
pro studium oborů na fakultě naprosto nezbytnou.
Fakulta udržela stabilní tým akademických
pracovníků, díky úspěšným habilitačním a
jmenovacím
řízením
se
dokonce
jeho
vědeckovýzkumná úroveň dále zvýšila. Fakulta
podporovala nejen kvalifikační rozvoj svých
pracovníků, ale nezapomínala i na ty, kteří zásadně
přispěli k jejímu rozvoji. Mezi takové osobnosti
určitě patří prof. Tuček, kterému jako výraz ocenění
jeho zásluh byla při příležitosti jeho významného
životního jubilea rektorem VŠE na návrh naší fakulty
udělena Medaile Aloise Rašína.
Fakulta v roce 2009 zahájila i nový způsob budování
mezinárodních vztahů. Vedle tradičních forem
založených spíše na osobních kontaktech
akademických pracovníků fakulty s kolegy ze
zahraničních univerzit, které budou i do budoucna
jedním z pilířů zahraničních vztahů fakulty, položila
fakulta základy smluvní spolupráce se dvěma
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prestižními německými ekonomickými fakultami:
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Westfälische
Wilhelms-Universität Münster a Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften Universität Regensburg.
Tato zahájená spolupráce by měla umožnit
mnohem intenzívnější rozvoj zahraničních vztahů
fakulty nežli doposud.

uplynulých
dvacet
let
ekonomického vývoje u
nás.
Kromě
něj
na
konferenci vystoupila celá řada významných
osobností, které se zásadním způsobem podílely na
formování ekonomického systému České republiky
v uplynulém dvacetiletí.

Pozitivně lze hodnotit i výsledky fakulty v rámci
publikačních výstupů. Přestože v budoucím období
bude zapotřebí dále kvalitativně zvýšit úroveň
publikační činnosti, srovnání fakulty jak v rámci
VŠE, tak i v rámci všech ekonomických fakult v ČR
zakládá optimismus v tom směru, že na fakultě
působí autoři schopni publikovat příspěvky
v prestižních
tuzemských
i
zahraničních
ekonomických časopisech včetně impaktovaných.

Na aktuální ekonomické problémy byly zaměřeny i
již tradiční konference „Teoretické a praktické
aspekty veřejných financí“ pořádaná katedrou
veřejných financí a „Vliv globální krize na řízení
výkonnosti“,
kterou
připravila
katedra
manažerského účetnictví.

Fakulta si uvědomuje potřebnost těsného propojení
na významné profesní asociace a organizace.
V tomto směru lze považovat za významný úspěch
získání akreditace profesní organizace ACCA na
vybrané předměty vyučované na fakultě. Vedle
nesporného uznání kvality těchto předmětů a tedy i
fakulty jako takové, to přináší především výhodu pro
studenty: ti budou mít možnost v případě, kdy si po
ukončení studia na VŠE budou zvyšovat profesní
kvalifikaci,
požádat
o
uznání
předmětů
vystudovaných v průběhu svého magisterského
studia na VŠE. Podobně mohou studenti požádat o
uznání některých zkoušek absolvovaných během
studia na VŠE pro účely auditorských zkoušek
v rámci Komory auditorů.
Fakulta si ke konci roku připomněla výročí
politických a ekonomických změn roku 1989
konferencí „20 let finančních a bankovních reforem
v České republice“, kterou uspořádala ve spolupráci
s Českou národní bankou pod záštitou prezidenta
republiky Václava Klause. Ten přednesl na
konferenci i hlavní příspěvek, ve kterém zhodnotil

Fakulta dále rozvíjela i spolupráci s firmami, jejichž
zaměření je blízké naší fakultě. Na prvém místě je
třeba jmenovat VIP partnera fakulty, kterým je firma
Deloitte, dále pak firma Partners, která se stala
významným partnerem fakulty. Fakulta rovněž
spolupracovala
s
firmou Thomson
Reuters,
výsledkem této spolupráce bude otevření finanční
laboratoře, kde studenti a zaměstnanci fakulty
budou mít přístup k datům z finančních trhů, které
budou moci využít při své vědeckovýzkumné
činnosti.
Jak jsem již uvedl v úvodu, uplynulý rok lze
z hlediska naší fakulty hodnotit pozitivně. Za to patří
mé poděkování všem, kteří k tomu přispěli –
akademičtí i ostatní pracovníci fakulty a dalších
útvarů VŠE, externí spolupracovníci, studenti, ale i
partnerské firmy a univerzity. Pevně věřím, že
neméně dobrá spolupráce se všemi bude
pokračovat i v roce nadcházejícím.
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Organizace a složení fakulty

Akademičtí pracovníci fakulty
Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Kolegium děkana

Organizace fakulty a složení jejích orgánů

VĚDECKÁ RADA
INTERNÍ ČLENOVÉ

EXTERNÍ ČLENOVÉ

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Ing. Hana Černochová

katedra bankovnictví a pojišťovnictví

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
katedra měnové teorie a politiky

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
vedoucí katedry didaktiky ek.
předmětů

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví
prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc.
Fakulta managementu VŠE

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
katedra manažerského účetnictví

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

rektor Vysoké školy ekonomické

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
katedra měnové teorie a politiky

prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
katedra finančního účetnictví

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
vedoucí katedry manažerského
účetnictví

prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
děkanka EF VŠB - TU Ostrava

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE DĚKANA

doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
ředitel BDO CS s.r.o.

prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
vedoucí katedry rozp. politiky a
managementu veřejnho sektoru, VSFS

Ing. Otakar Hora, CSc.

partner v oblasti auditu, KPMG

Ing. Milena Horčicová, CSc.

ředitelka odboru Finanční politiky, MFČR

doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.

PRODĚKANKA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY

vedoucí katedry podnikových financií,
EU Bratislava

(do 28. února 2009)

doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.

vedoucí katedry financí a kapitálových trhů
FSV UK

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
vedoucí katedry, VŠFS
Ing. Petr Zahradník, MSc.

vedoucí katedry financí a oceň. podniku

doc. Ing. Marie Míková, CSc.

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.

katedra měnové teorie a politiky

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

PRODĚKANKA PRO STUDIJNÍ A
PEDAGOGICKOU ČINNOST

děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Hospodářská fakulta TU v Liberci

katedra veřejných financí

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A DOKTORSKÉ
STUDIUM

ekonomická ředitelka DP města Brna

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

manažer EU Office, Česká spořitelna a.s.

vedoucí katedry fin. účetnictví a
auditingu

doc. Ing. Marie Míková, CSc.

proděkanka pro studijní a ped. činnost

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a dokt.
studium

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
katedra finančního účetnictví a
auditingu

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
katedra veřejných financí

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
vedoucí katedry měnové teorie a
politiky

prof. Ing. Josef Valach, CSc.

katedra financí a oceňování podniku
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AKADEMICKÝ SENÁT

DĚKAN
UČITELSKÁ KURIE

STUDENTSKÁ KURIE

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Ing. Jan Molín

předseda senátu

Ing. Václav Černý, Ph.D.
místopředseda senátu

Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Ing. Karel Brůna, Ph.D.
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
(od 11. května 2009)

Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
(do 10. května 2009)

Ing. Bohuslava Knapová, CSc.
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

místopředseda senátu
(do 10. května 2009)

Martin Komínek

místopředseda senátu - od
11. května 2009

Ing. Nadir Baigarin

(do 10. května 2009)

Ing. Savina Finardi

(od 11. května 2009)

Bc. Miroslav Haško
Bc. Zuzana Pospišová
Šárka Vorlová
(od 11. května 2009)

(od 11. května 2009)

Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
(do 10. května 2009)

doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

doc. Ing. Marcela Źárová, CSc.
(do 1. března 2009)

KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

TAJEMNICE FAKULTY

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

JUDr. Eva Vachulková

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.

DĚKANÁT
KOLEGIUM DĚKANA

KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

PEDAGOGICKÁ RADA

KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

OBOROVÁ RADA DOKTORSKÉHO
STUDIA

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE POLITIKY

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU PRO
DYNAMICKOU EKONOMII A EKONOMETRII

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.

6

Akademičtí pracovníci fakulty

POČET AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA FAKULTĚ
Fakulta disponuje stabilním kádrem zkušených
akademických pracovníků. K 31. prosinci 2009
fakulta zaměstnávala celkem 87 akademických
pracovníků v pedagogické a vědeckovýzkumné
činnosti (přepočtených dle výše pracovního úvazku).
Základ fakulty tvoří i nadále akademičtí pracovníci v
hlavním pracovním poměru na VŠE, které při
zabezpečení výuky doplňují přední odborníci z praxe
spolupracujících s fakultou na základě částečného
pracovního úvazku či dohod o provedení práce.

Kvalifikační struktura akademických pracovníků
na jednotlivých katedrách

KVF

3,33

KMU

2

5
1

Věková struktura akademických pracovníků se
v průběhu roku 2009 prakticky nezměnila, k malým
změnám došlo pouze z důvodu jmenování nových
profesorů a docentů.

3,5

Profesoři

5,7

10
KMTP

3,1

5

V roce 2009 byli jmenováni z řad akademických
pracovníjků fakulty tři noví profesoři – doc. Ing.
Alena Vančurová, PhD. z katedry veřejných financí,
(její řízení proběhlo již ke konci roku 2008,
prezident ji jmenoval až v roce 2009) a doc. PhDr.
Ing. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. z katedry
měnové teorie a politiky. Doc. Ing. Karel Janda,
Ph.D. z katedry bankovnictví a pojišťovnictví byl
jmenován profesorem na Fakultě sociálních věd UK.
Na základě úspěšného habilitačního řízení rektor
jmenoval dva nové docenty: Ing. Karel Brůna, Ph.D.
byl jmenováni docentem pro obor Finance a Ing.
Pavla Maříková CSc. byla jmenována docentkou pro
obor
Účetnictví
a
finanční
řízení.
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KFUA

3

9

14,9

0

KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA
V důsledku úspěšně dokončených habilitačních (2) a
profesorských jmenovacích řízení (3) se v průběhu
roku dále zvýšil podíl akademických pracovníků
s těmito vědecko-pedagogickými hodnostmi na
celkovém počtu akademických pracovníků fakulty a
přesáhl 57% (to je o 4 procentní body více, než
v loňském roce). Situace na jednotlivých katedrách
zůstala v tomto směru značně diferencovaná.

VĚKOVÁ STRUKTURA
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Pedagogická činnost

Obory bakalářského a magisterského studijního programu
Obory doktorského studijního programu
Počet a struktura studentů fakulty
Přijímací řízení do bakalářského studijního programu
Přijímací řízení do magisterského a doktorského studijního programu
Absolventi studijních programů

Obory bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu
Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost: doc. Ing. Marie Míková, CSc.

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
V rámci bakalářského studijního programu Finance
a účetnictví probíhala výuka na fakultě v rámci pěti
bakalářských oborů:
Všechny obory bakalářského studijního programu
jsou uskutečňovány v prezenční formě a v českém
jazyce.
Bankovnictví a pojišťovnictví
Garant
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Garantující katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedry
katedra měnové teorie a politiky
Finance
Garant
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Garantující katedra financí a oceňování podniku
katedry
katedra měnové teorie a politiky
katedra veřejných financí
Účetnictví a finanční řízení podniku
Garant
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
katedra financí a oceňování podniku
Garantující
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedry
katedra manažerského účetnictví
Učitelství praktického vyučování v ekon. vzdělávání
Garant
doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
Garantující
katedra didaktiky ekonomických předmětů
katedry
Zdanění a daňová politika
Garant
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Garantující
katedra veřejných financí
katedry

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Fakulta v rámci navazujícího magisterského
studijního programu Finance a účetnictví realizovala
šest hlavních specializací (oborů) v českém jazyce.
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Fakulta financí a
účetnictví
pokračovala
ve
spolupráci 4 partnerských univerzit (VŠE Praha,
Rotterdam Business School, University of Ljubljana
a Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica) v
realizaci společného navazujícího magisterského
studijního programu v angličtině (Joint Degree Study
Program) „Finance and Accounting for Common
Europe“.
Bankovnictví a pojišťovnictví
Garant
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Garantující katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedry
katedra měnové teorie a politiky
Finance
Garant
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Garantující katedra financí a oceňování podniku
katedry
katedra měnové teorie a politiky
katedra veřejných financí
Finance a oceňování podniku
Garant
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Garantující
katedra financí a oceňování podniku
katedry
Účetnictví a finanční řízení podniku
Garant
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
katedra financí a oceňování podniku
Garantující
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedry
katedra manažerského účetnictví
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Garant
ing. Alena Králová, Ph.D.
Garantující
katedra didaktiky ekonomických předmětů
katedry
Zdanění a daňová politika
Garant
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Garantující
katedra veřejných financí
katedry
Finance and Accounting for Common Europe
Akademická
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
ředitelka

VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE
V rámci magisterského studijního programu fakulta
nabízela osm vedlejších specializací.
Auditing
Garant
doc. Vladimír Králíček, CSc.
Garantující
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedry
Controlling
Garant
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Garantující
katedra manažerského účetnictví
katedry
Daně v podnikání
Garant
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Garantující
katedra veřejných financí
katedry
Management veřejné podpory projektů
Garant
doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.
Garantující
katedra veřejných financí
katedry
Oceňování podniku a jeho majetku
Garant
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Garantující
katedra financí a oceňování podniku
katedry
Peněžní ekonomie a bankovnictví
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Garant
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Garantující katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedry
katedra měnové teorie a politiky
Účetnictví a finanční řízení podniku
Garant
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
katedra financí a oceňování podniku
Garantující
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedry
katedra manažerského účetnictví
Učitelství odborných ekonomických předmětů
Garant
prof. Ing. Ondřej Asztalosz, CSc.
Garantující
katedra didaktiky ekonomických předmětů
katedry
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Obory doktorského studijního programu

CHARAKTER DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
NA FAKULTĚ

Studijní program Finance a účetnictví ve studijních
oborech Finance a Účetnictví a finanční řízení
podniku probíhá v českém a anglickém jazyce, ve
studijním oboru Teorie vyučování ekonomických
předmětů probíhá výuka pouze v českém jazyce.
Všechny tři obory jsou uskutečňovány v prezenční a
kombinované formě. Zásadní odlišnost mezi
prezenční a kombinovanou formou je zejména ve
vyšší míře
zapojení
prezenčních
studentů
doktorského studia do pedagogického procesu.

OBOR FINANCE
Garant

doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Garantující katedra financí a oceňování podniku
katedry
katedra měnové teorie a politiky
katedra veřejných financí

Obor Finance je zaměřen na rozšíření a prohloubení
znalostí absolventů magisterského stupně studia,
kteří budou působit v oblasti univerzitního
vzdělávání, výzkumné či analytické činnosti, resp. ve
finanční sféře. Hlavní důraz je kladen na zvládnutí
moderních kvantitativních metod výzkumu, na
absolvování pokročilých kurzů hlavních finančních
předmětů, řešení specializovaných výzkumných
úkolů a na prezentaci jejich výsledků na odborných
konferencích a seminářích s budoucím využitím
v praktickém působení ve výše uvedených sférách.
Obor má velmi dobré renomé ve finanční oblasti, o
jehož zachování fakulta usiluje nejen soustavnou
aktualizací informací předávaných studentům a
volbou témat disertačních prací, ale i na základě
spolupráce s renomovanými odborníky ve finanční
sféře.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2009

OBOR ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Garant

prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
katedra finančního účetnictví a auditingu
Garantující
katedra manažerského účetnictví
katedry
katedra financí a oceňování podniku

Studium v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
je zaměřeno na speciální prohloubení vědomostního
základu absolventa magisterského studijního
programu. Toto prohloubení je orientováno
především k osvojení metod vědeckovýzkumné
práce v oboru a posílení znalostní báze v oblasti
teorie. Hlavní důraz se klade na běžnou práci
kvantitativními metodami výzkumu, na absolvování
vyšších kursů hlavních předmětů vědního oboru a
jejich doplnění z volitelných předmětů tak, aby
student bez problémů dovršil zpracování disertační
práce. Absolventi zaujímají jak místa akademických
pracovníků na vysokých školách, tak také
vědeckých pracovníků v ekonomickém výzkumu;
v neposlední řadě jsou příslušníky vrcholového
managementu ve velkých společnostech a
organizacích státní správy.

Výsledky svých vědeckovýzkumných aktivit prezentují
studenti doktorského studia na fakultní konferenci

O BO R

TEORIE

VYUČOVÁNÍ

EKONOMICKÝCH

PŘEDMĚTŮ
Garant
doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
Garantující
katedra didaktiky ekonomických předmětů
katedry

Obor Teorie vyučování ekonomických předmětů
zabezpečuje
vědeckou
přípravu
učitelů
ekonomických předmětů v systému jejich dalšího
vzdělávání. Jako forma vědecké výchovy je určen
pro zájemce, kteří ve své dosavadní činnosti projevili
hluboký zájem o problematiku vzdělávání a výchovy
v ekonomických vědách. Cílem je umožnit další
profesní osobnostní růst a zajistit u části učitelů
také vědeckou kvalifikaci v návaznosti na
pregraduální vzdělávání. Absolventi doktorského
studia se podílejí na vědecké práci zejména v
oblasti tvorby učebnic, v oblasti organizace a řízení
pedagogických procesů, školního managementu,
ekonomiky vzdělávání atd. Uplatnění najdou i v
oblasti zajišťování celoživotního vzdělávání učitelů
středních škol.

Slavnostní předání doktorských diplomů
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Počet a struktura studentů fakulty

STRUKTURA STUDENTŮ
Podíly
studentů
v jednotlivých
studijních
programech zůstaly praktický shodné jako
v předchozím roce. Největší podíl připadal na
studenty v bakalářském studijním programu (63 %,
ve srovnání s předchozím rokem je to pokles o 3
procentní body), podíl studentů v magisterských
studijních programech činil celkem 32%, ve
srovnání s předcházejícím rokem se tento podíl dále
zvýšil (+4 procentní body) v důsledku vyššího počtu
absolventů bakalářského studia přecházejících do
studia
magisterského;
v rámci
struktury
magisterských programů došlo k dalšímu poklesu
významu programu pětiletého, protože do tohoto
programu již nejsou noví studenti přijímáni (podíl
studentů v tomto programu nedosáhl ani jednoho
procenta).
Nejmenší podíl studentů je zapsán v doktorském
studijním programu (necelá 4%), který má výběrový
charakter a omezený počet studentů je dán i
potřebou mnohem individuálnější práce se studenty
doktorského programu; vzhledem k nezměněnému
počtu studentů v doktorském studiu a nárůstu počtu
studentů v ostatních programech se podíl oproti
předchozímu roku mírně snížil.

Z hlediska jednotlivých programů zůstává vyšší podíl
zahraničních studentů v bakalářském studijním
programu
než
v navazujícím
magisterském
programu (údaje za pětiletý magisterský program
jsou již ovlivněny celkově nízkým počtem studentů
v tomto programu).
Struktura studentů dle jednotlivých studijních
programů
100%
Doktorský
studijní
program

90%
80%

Cizinci

Cizinci

Cizinci
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Doktorské
studium

I v roce 2009 bylo v jednotlivých českých studijních
programech významné zastoupení studentů ze
zahraničí. Jejich podíl na celkovém počtu studentů
fakulty představoval 22% a ve srovnání
s rokem předchozím se tento podíl zvýšil o 5
procentních bodů.

Pětileté
magisterské
studium

K 31. říjnu 2009 studovalo na Fakultě financí a
účetnictví v bakalářských, pětiletých magisterských,
dvouletých
navazujících
magisterských
a
doktorských studijních programech celkem 3222
studentů, což představuje ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku pouze malý nárůst – o 121
studentů, v relativním vyjádření to je o necelá 4%.

Počty českých a zahraničních studentů
v jednotlivých programech

Navazující
magisterské
studium

PODÍLY ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ

Bakalářské
studium

POČET STUDENTŮ
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Přijímací řízení do bakalářského studijního programu

POČTY UCHAZEČŮ
Celkový počet uchazečů přihlášených ke studiu
v akademickém roce 2009/2010 do oborů v
bakalářském studijním programu se ve srovnání s
předchozím rokem snížil o více než 12% (což v
absolutním vyjádření představovalo méně o 386
uchazečů).

126
202
208
283
33
20

Zdanění a daňová
politika
Učitelství ek. předmětů
pro střední školy

Vývoj počtu uchazečů na FFÚ
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Studenti byli přijímáni do bakalářského studijního
programu na obory Finance, Účetnictví a finanční
řízení podniku, Zdanění a daňová politika,
Bankovnictví a pojišťovnictví a Učitelství praktického
vyučování v ekonomickém vzdělávání. Ve srovnání s
předchozím rokem došlo k poklesu počtu uchazečů
u všech oborů.

BODOVÉ LIMITY
Bodové limity pro přijetí korespondovaly s počtem
uchazečů a počty přijímaných studentů na
jednotlivé obory. Z tohoto důvodu zůstal nejvyšší
bodový limit na oboru Bankovnictví a pojišťovnictví,
kde byl počet uchazečů vzhledem k počtu přijatých
nejvyšší.
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POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ

Počet uchazečů do jednotlivých oborů

251

0
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1000 1500

K mírnému poklesu bodového limitu došlo u oboru
Účetnictví a finanční řízení podniku. Naopak
k nepatrnému nárůstu bodového limitu došlo u
oboru Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance. U
oborů Zdanění a daňová politika a Učitelství
praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
bodové limity byly prakticky na minimálním počtu
bodů potřebném ke složení přijímací zkoušky..
BODOVÉ LIMITY PRO PŘIJETÍ
Obor
Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance
Účetnictví a fin. řízení podniku
Učitelství praktického
vyučování v ek. vzdělávání
Zdanění a daňová politika

Bodový limit
rok
2007

rok
2008

rok
2009

160
158
142

150
145
142

152
149
134

-

100

106

100

110

104

Fakulta přijala ke studiu celkem 1115 studentů, což
představuje 41% z celkového počtu přihlášených
uchazečů (o čtyři procentní body více než
v předchozím roce). Počet přijatých studentů byl
vyšší než kolik činily plánované počty přijímaných
studentů na jednotlivé obory, protože každoročně
určitá část z přijatých studentů ke studiu
nenastoupí.
Z hlediska jednotlivých oborů vyčnívá 100% podíl
přijatých u oboru Zdanění a daňová politika, to je
způsobeno tím, že na tento obor byli v důsledku
nenaplnění předpokládaného počtu přijatých
studentů v prvním kole přijati studenti (v souladu se
schválenými podmínkami přijímacího řízení) v rámci
nezkumného řízení, kteří se hlásili na jiné obory na
fakultě.
POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ
Počet přijatých
Obor
Bankovnictví a
pojišťovnictví
Finance
Účetnictví a fin. řízení
podniku
Učitelství praktického
vyučování v ek.
vzdělávání
Zdanění a daňová
politika

rok 2009

rok 2008

rok 2009

228

238

34

390

379

40

371

365

39

6

17

52

170

126

100

v%z
přihlášených
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Přijímací řízení do magisterského a doktorského studijního programu

OBSAH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO

POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SLOŢILI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Počet uchazečů do jednotlivých oborů

DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU

PROGRAMU

Největší část studentů přijatých do navazujícího
studijního
programu
představují
absolventi
bakalářského studijního programu Fakulty financí a
účetnictví, kteří jsou – pokud řádně ukončí studium
bakalářského studijního programu do osmého
semestru – přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Ostatní uchazeči konají přijímací zkoušky z
ekonomie a odborného předmětu dle hlavní
specializace, do které se hlásí. Přijímací řízení ke
studiu pro akademický rok 2009/2010 proběhlo
v srpnu 2009.

POČTY UCHAZEČŮ
Počty uchazečů se ve srovnání s předchozím rokem
významně nezměnily, významný nárůst na více neţ
dvojnásobek zaznamenal obor Účetnictví a finanční
řízení podniku.

Učitelství ek. předmětů
pro SŠ
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POČTY PŘIJATÝCH

Na základě výsledků u přijímacích zkoušek bylo
přijato celkem 57 studentů, coţ představuje 27% z
počtu uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím
zkouškám.

0

9

Účetnictví a finanční
řízení podniku

Oproti minulým rokům se k přijímacím zkouškám
dostavil výrazně větší podíl (téměř 94%) uchazečů z
těch, kteří se ke studiu přihlásili; v roce 2008 to bylo
pouze 53% a v roce 207 dokonce jen 46%
z přihlášených).
Z uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím
zkouškám do navazujícího studijního programu, jich
úspěšně sloţilo obě části zkoušky 27% (zkoušku z
ekonomie sloţilo 43% a zkoušku z odborného
předmětu pouze 32% uchazečů), coţ představuje
výrazně horší výsledek neţ v roce 2008, kdy u obou
části zkoušky uspělo 41% uchazečů.

22
18
13
18

Zdanění a daňová
politika

přihlášených

dostavilo
se

26
65
25
75
14
22

22
60
25
70
14
22

v %
z přihlášených

85
92
100
93
100
100

Přijímací řízení je shodné pro prezenční i
kombinovanou formu studia. Přijímací zkouška se
skládá ze dvou částí:
 zkoušky z odborného předmětu,
 zkoušky z anglického jazyka.
Současně s přihláškou musí uchazeč odevzdat
vědeckou esej na vyhlášené téma.
Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech, první
se konal v červnu, náhradní termín v září 2009.
Fakulta na základě výsledků přijímacího řízení
přijala ke studiu celkem 37 studentů (Finance 20,
Účetnictví a finanční řízení podniku 16, Teorie
vyučování ekonomických předmětů 1).
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Absolventi studijních programů

Počty absolventů magisterských oborů

POČTY ABSOLVENTŮ
Během roku 2009 úspěšně ukončilo studium na
Fakultě financí a účetnictví celkem 723 studentů, z
toho 448 studentů v bakalářském studijním
programu, 260 studentů v magisterském studijním
programu a 15 studentů v doktorském studijním
programu.
Ve srovnání s rokem předchozím to představuje
poměrně významný nárůst - o 117 studentů
(+19,3%). Ten byl způsoben vyšším počtem
absolventů jak bakalářského studijního programu
(+28), tak i absolventů magisterského studijního
programu (+36).
Počty absolventů bakalářských oborů

70
54
37
28

Zdanění a daňová
politika

Účetnictví a finanční
řízení podniku

Finance

130

177

30
24
7
100
2007

Ing. Filip
Štěrba
Ing. Jakub
Mertlík

2
1

Učitelství ek.
předmětů pro SŠ

RNDr. Tibor
Hlédik

128
109
92
156

Účetnictví a finanční
řízení podniku
Finance a oceňování
podniku

3

7

2009

2008

2006
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200

Ing. Nadir
Baigarin
Ing. Alena
Koderová

60
76

Bankovnictví a
pojišťovnictví

Ing. Michal
Broţka

17

Ing. Ondřej
Zaoral

147
154

29

Ing. Martin
Čajka

Téma práce
Ocenění opcí na index PX se
stochastickou volatilitou a časově
závislou očekávanou bezrizikovou
úrokovou sazbou
Valuation and Hedging of Foreign
Exchange Barrier Options
Comparation of Alternative Policy
Rules in a Structural Model of the
Czech Republic
Potenciální zdroje vzniku měnových a
bankovních krizí v rozvíjejících se
ekonomikách
Analýza vlivu trhu úvěrových derivátů
na soudobou globální finanční krizi a
kapitálovou přiměřenost amerických
bankovních holdingů
Modelování dopadů ekologické
daňové reformy a moţné směry jejího
dalšího vývoje
Elektronické peníze v souvislostech
vývoje produktů elektronického
bankovnictví
Analýza vývoje na rakouském
kapitálovém trhu a jeho měnových
souvislostí (v období do roku 1918)

Školitel
doc. Málek
doc.
Radová
prof.
Tomšík
prof.
Revenda
prof.
Musílek
prof.
Kubátová
doc. Brada
doc. Brada

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční řízení
podniku

100
2007

200
2006

OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ

75

0
2008

3

24
28
20

0

99

2009

Zdanění a daňová
politika

117
143

Bankovnictví a
pojišťovnictví

Autor

Finance

160
159
146

Obhájené disertační práce na oboru Finance

V roce 2009 bylo v rámci třech oborů doktorského
studijního programu Finance a účetnictví, které jsou
na fakultě akreditovány, obhájeno celkem 15
disertačních prací, z toho 8 na oboru Finance, 6 na
oboru Účetnictví a finanční řízení podniku a 1 na
oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů.

Ing.
Barbora
Rýdlová
Ing. Marek
Filinger
Ing. Jiří
Hlaváč
Ing.
Romana
Křivská
Ing.
Radana
Šmídová
Ing. Jakub
Stránský

Diskonty a prémie v oceňování
podniku a teoretický model kontrolní
prémie
Deferred Tax and its Conceptual
Complexities
Řízení projektů akvizic a fúzí z pohledu
manaţera
Determinanty kapitálové struktury a
její optimalizace
Specifika německého pojetí finanční
analýzy a moţnosti jejich
implementace do české metodiky
Měření výkonnosti nestátních
neziskových organizací

prof. Mařík
doc. Ţárová
prof. Mařík
prof. Valach
doc.
Grünwald
prof.
Fibírová

Obhájené disertační práce na oboru Teorie vyučování
ekonomických předmětů
Ing. Pavel
Procházka

Optimalizace sítě středních škol
Karlovarského kraje

doc. Trnka
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Vědeckovýzkumná činnost a zahraniční vztahy

Vědeckovýzkumná činnost – specifický výzkum a konference
Vědeckovýzkumná činnost – granty
Publikační činnost, jmenovací a habilitační řízení
Studentské soutěže a mobility studentů
Výzkumný záměr
Zahraniční vztahy a programy v cizím jazyce

Prezident Klaus při projevu na konferenci 20 let
finančních a bankovních reforem v ČR

Vědecko výzkumná činnost – specifický výzkum a vědecké konference
Proděkan vědu a doktorské studium: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

ZAMĚŘENÍ VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI
Vědecko-výzkumná činnost Fakulty financí a
účetnictví v roce 2009 navázala na dosavadní
prestižní postavení fakulty v oblasti domácího
finančně-účetního výzkumu a zaměřila se na
propojení pedagogické činnosti s vědou a
výzkumem, širokou spolupráci s finanční, účetní,
bankovní a investiční praxí, práci s velkým počtem
výzkumně orientovaných studentů doktorského
studia a na dlouhodobou a stabilní poradenskou a
expertizní spolupráci s vládními a soukromými
institucemi.

SPECIFICKÝ VÝZKUM
V rámci specifického výzkumu bylo vytvořeno sedm
společných výzkumných týmů akademických
pracovníků a studentů, které se zabývaly vždy
určitým vědeckým tématem:
Výsledkem specifického výzkumu byla zejména
obhajoba 15 disertačních prací, dále odborné
semináře a celá řada publikací v podobě článků do
odborných časopisů a vystoupení na mezinárodních
vědeckých konferencí. Třicet sedm příspěvků bylo
uveřejněno ve sborníku z X. konference studentů
doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE,
která se konala dne 22. května 2009.

SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ TÝMY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A
STUDENTŮ V RÁMCI SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

1. Analýza stavu českého finančního trhu
tým 10 akademických pracovníků a 3 doktorandů
pod vedením doc. RNDr. Jarmily Radové, Ph.D

2. Analýza tržní hodnoty podniku
tým 8 akademických pracovníků a 6 doktorandů
pod vedením prof. Ing. Miloše Maříka, CSc.

3. Vývoj IFRS po 1.1. 2009,
tým 20 akademických pracovníků a 3 doktorandů
pod vedením doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D.

4. Modelování dopadu úrokových sazeb na
makroekonomické veličiny
tým 10 akademických pracovníků a 7 doktorandů
pod vedením prof. Ing. Zbyňka Revendy, CSc.

5. Tvorba a využití manažersky orientovaných
informačních systémů
tým 6 akademických pracovníků a 3 doktorandů
pod vedením prof. Ing. Bohumila Krále, CSc.

POŘÁDÁNÍ

VĚDECKÝCH
KONFERENCÍ
Fakulta financí a účetnictví a její katedry
pokračovaly v organizaci vědeckých konferencí a
uspořádaly v roce 2009 pět odborných konferencí:
• Teoretické a praktické aspekty veřejných
financí (katedra veřejných financí, Praha 3. – 4.
4. 2009),
• 10.ročník konference studentů doktorského
studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE
v Praze (Praha, 22. 5. 2009),
• Vliv globální krize na řízení výkonnosti (katedra
manažerského účetnictví, Praha 16. – 19. 9.
2009),
• 20 let finančních a bankovních reforem v České
republice (Fakulta financí a účetnictví, Praha
11. listopadu 2009),
• 9. ročník pedagogické konference na téma
„Základní prvky účetních výkazů-didaktický
aspekt“ (katedra finančního účetnictví a
auditingu, Praha 5. 12. 2009).

6. Reforma veřejných financí v kontextu globální
finanční krize
tým 13 akademických pracovníků a 10 doktorandů
pod vedením prof. Ing. Aleny Vančurové, Ph.D.

7. Zkvalitňování přípravy učitelů odborných
předmětů pro střední školy ve vazbě
na změny v obsahu ekonomických předmětů
tým 4 akademických pracovníků a 2 doktorandů
pod vedením doc. Ing. Miloslava Rotporta, CSc.
Guvernér ČNB Tůma zahajuje konferenci
20 let finančních a bankovních reforem
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Vědecko-výzkumná činnost – granty

GRANTY OD GAČR

Paralelně s výzkumnými
aktivitami zahrnutými do výzkumného záměru FFÚ
se na většině fakultních pracovištích rozvíjela
vědecká a výzkumná činnost financovaná
z externích grantů.
GRANTY Z GAČR ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉ V ROCE 2009
1. Využití nástrojů a metod manažerského
účetnictví v rámci Corporate Governance
reg. č. 402/07/0153, řešitel: doc. Ing. Libuše
Šoljaková, Ph.D., doba řešení 2007-2009

GRANTY Z GAČR POKRAČUJÍCÍ V ROCE 2009
1. Regulace transferových cen
reg. č. 402/08/0271, řešitel: doc. Ing. Jaroslav Brada,
Dr., doba řešení 2008-2010

2. Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v
českých veřejně obchodovaných společnostech
reg. č. 402/08/0748, řešitel: doc. Ing. Ladislav
Mejzlík, Ph.D., doba řešení 2008-2010

3. Analýza oceňování a vykazování cenných papírů
kótovanými a nekótovanými společnostmi v
České republice
reg. č. 402/08/P024, řešitel: Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
doba řešení 2008-2010

GRANTY Z GAČR ZAHÁJENÉ V ROCE 2009
1. Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví
a investičního bankovnictví v globální éře ve
světě a v ČR
reg. č. GA402/09/1507, řešitel: prof. Ing. Eva
Ducháčková, CSc., doba řešení 2009-2011

2. Veřejné výdaje v postsocialistických státech
Evropské unie
reg. č., GA402/09/0283, řešitel: prof. Ing. Vratislav
Izák, CSc., doba řešení 2009-2011

3. Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a
financích. Teorie a empirické modely

INTERNÍ

GRANTY Na fakultě se v období od
21. července 2008 do 30. září 2009 řešily dva
projekty na základě podpory Interní grantové
agentury VŠE. Tyto projekty byly úspěšně ukončeny
závěrečnou obhajobou dne 4. listopadu 2009.
GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE
1. Transferové ceny služeb a nehmotných statků
reg. č 1/08, řešitel: Ing. Tomáš Brabenec

2. Politicko-ekonomický cyklus na úrovni obcí v ČR
reg. č. 2/08, řešitel: Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

reg. č. GA402/09/H045, řešitel: prof. RNDr. Ing. Jan
Kodera, CSc., doba řešení 2009-2011

4. Strukturální distorze v dańovém systému a jejich
vliv na investiční rozhodování
reg. č. GA402/09/1294, řešitel: prof. Ing. Květa
Kubátová, CSc., doba řešení 2009-2011

5. Problémy korelace v řízení finančních rizik
reg. č. GA402/09/0380, řešitel: doc. Mgr. Jiří Málek,
Ph.D., doba řešení 2009-2011

6. Analýza účetních pravidel pro vykazování zisku
nové přístupy ve světě a možnosti jejich aplikace
v České republice
reg. č. GA402/09/P523, řešitel: Ing. David
Procházka, Ph.D., doba řešení 2009-2011

Rektor VŠE předává doc. Svátkové
ocenění za nejlepší publikaci

7. Tržní riziko a finanční deriváty
reg. č. GA402/09/0732, řešitel: RNDr. Jiří Witzany,
Ph.D., doba řešení 2009-2011

8. Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a
vliv na měření jejich výkonnosti
reg. č. GA402/09/0225, řešitel: prof. Ing. Libuše
Müllerová, CSc., doba řešení 2009-2011
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Publikační činnost
Habilitační a jmenovací řízení
Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D

PUBLIKAČNÍ ČINNOST V ROCE 2009

Integrální
součástí vědecko-výzkumné činnosti fakulty je
publikační činnost akademických pracovníků.
Všechny povinné celoškolské a fakultní kurzy,
zajišťované katedrami jsou zabezpečeny vlastními
učebnicemi
učitelů
kateder,
event.
jejich
speciálními publikacemi. Tyto učebnice a publikace
jsou rovněţ hojně vyuţívány nejen ostatními
ekonomickými fakultami v ČR, ale i na Slovensku.
V roce 2009 bylo akademickými pracovníky fakulty
publikováno celkem 22 kniţní publikace a 8
učebnic, 6 článků v časopisech s pozitivním impakt
faktorem,
79
recenzovaných
článků,
89
nerecenzovaných článků a 207 ostatních příspěvků.
Základním cílem fakulty však není kvantitativní
přístup k publikační činnosti, ale v centru pozornosti
zejména stojí kvalitativní úroveň vydaných publikací.

CELOŠKOLSKÉ PUBLIKAČNÍ SOUTĚŢE V 10.
ročníku soutěţe o cenu rektora VŠE ocenění získala
doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
CELOŠKOLSKÉ SOUTĚŢE O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE
a) kategorie kniţní publikace
1. místo
doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc. za publikaci
Spotřební a ekologické daně v České republice, 1.
vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2009, 300 s. +
cvičebnice+CD, ISBN 978-80- 7357-443-7

FAKULTNÍ SOUTĚŢE

S cílem podpořit vysokou
kvalitu kniţních publikací a recenzovaných článků
vyhlásil v roce 2009 děkan fakulty 10. ročník
soutěţe o nejlepší kniţní publikaci, o nejlepší článek
v časopise s oponentním řízením a o nejlepší
publikační činnost studentů doktorského studia na
fakultě. Vítěze v jednotlivých kategoriích vyhlásil
děkan na základě návrhu hodnotící komise fakulty
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2009

sloţené ze všech profesorů fakulty a stali se jimi
doc. Svátková v kategorii kniţní publikace, doc.
Brůna a prof. Janda v kategorii článku v časopise
s oponentním řízením a Ing. Eisenwort a Ing.
Oceláková za publikační činnost studentů
doktorského studia.
FAKULTNÍ PUBLIKAČNÍ SOUTĚŢ

ŘÍZENÍ

KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Na
zasedáních vědecké rady fakulty se uskutečnila
v rámci profesorského řízení v roce 2009 jedna
přednáška.
Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Ing. Ing.
Vladimíra Tomšíka, Ph.D., Ph.D. profesorem pro
obor Finance.

a) kategorie kniţní publikace
doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc. za publikaci Spotřební
a ekologické daně v České republice, 1. vydání, Praha,
Wolters Kluwer, 2009, 300 s. + cvičebnice+CD, ISBN
978-80- 7357-443-7

b) kategorie nejlepší článek v časopise
s oponentním řízením
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. za článek Monetary policy
stabilisation, changes in the banking system and interest
rate pass-through: the Czech Republic 1999-2006, PostCommunist Economies, 2008, roč. 20, č. 4, s. 413-429,
ISSN 1463-1377
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D. za článek Bankruptcies
with Soft Budget Constraint, The Manchester School,
2009, roč. 77, č. 4, str. 430-460, ISSN 1463-6786

c) kategorie publikační činnost studentů
doktorského studia
Ing. Lukáš Eisenwort za článek Měření a vývoj globální
progresivity osobní důchodové daně v ČR. Collection of
Papers 2009 (The 10th Annual Doctoral Conference of
the Finance and Accounting, University of Economics,
Prague, 2009, ISBN 978-80-245-1522-9
Ing. Petra Oceláková za článek Vliv rizika na hodnotu
investice stanovenou pomocí čisté současné hodnoty a
reálné opce. Collection of Papers 2009 (The 10th Annual
Doctoral Conference of the Finance and Accounting,
University of Economics, Prague, 2009, ISBN 978-80245-1522-9

ÚSPĚŠNÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM V ROCE
2009
doc. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.
Přímé zahraniční investice a jejich dopad do ekonomiky

HABILITAČNÍ

ŘÍZENÍ V rámci habilitačního řízení
se uskutečnily dvě přednášky.

Na základě úspěšného habilitačního řízení jmenoval
rektor tyto nové docenty z fakulty: Ing. Karel Brůna,
Ph.D. byl jmenováni docentem pro obor Finance,
Ing. Pavla Maříková CSc. byla jmenována docentkou
pro obor Účetnictví a finanční řízení.
V roce 2009 bylo zahájeno habilitační řízení Ing.
Aleny Maaytové, Ph.D., Ing. Stanislava Klazara,
Ph.D., Ing. Jaroslava Wagnera, Ph.D. a RNDr. Jiřího
Witzanyho, Ph.D.
ÚSPĚŠNÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2009
Ing. Pavla Maříková, CSc.
Odhad trţní hodnoty podniku výnosovými metodami

Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Aktuální problémy implementace měnové politiky a
řízení likvidity bankovního systému
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Studentské soutěţe a mobility studentů

STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŢ A ESOP

CENA REKTORA

NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY V RÁMCI KONFERENCE STUDENTŮ

Veřejná obhajoba prací přihlášených do dalšího kola
studentské odborné soutěţe na
finančně-účetní
téma organizované Fakultou financí a účetnictví
VŠE proběhla v květnu 2009.

za excelentní diplomovou práci

DOKTORSKÉHO STUDIA

Těchto pět prací bylo současně oceněno v rámci
soutěţe ESOP jako nejlepší seminární práce na
fakultě. Práce Jaroslavy Cvejnové byla navíc
oceněna firmou Ernst & Young.
STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŢ SOS
1. místo
Jaroslava Cvejnová: Analýza změny ve financování
veřejné podpory ubytování vysokoškolských studentů v
ČR

2. místo
Pavlína Tomášková: Komparace vykazovaných hodnot u
nehmotných aktiv

3. místo
Petr Kuna: Analýza vybraných finančních ukazatelů
českých průmyslových společností v letech 2002-2006

4. místo
Tomáš Maňas: Kontokorentní hypoteční úvěr a jeho
vyuţití v praxi

5. místo
Jan Novotný: IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie

CENA REKTORA ZA EXCELENTNÍ PRÁCI

Cenu
rektora za excelentní diplomovou práci získalo 8
studentů FFÚ a 3 studenti za excelentní
bakalářskou
práci.

Bronislav Číţ: Vliv nezdanitelných částí základu daňe
na rozdělení příjmu fyzických osob v České republice
Ondřej Špetla: Vliv zdanění na ochotu poplatníku
darovat neziskovým organizacím
Eva Veselá: Analýza moţností uplatnění sníţené sazby
DPH u staveb bytové výstavby v CR a vybraných
členských státech EU
Eliška Mináriková: Oceňování vybraných poloţek
aktiv, (tato práce byla vyhodnocena jako nejlepší
fakultní práce)
Miroslav Mihalik: Vzájomné súvislosti úrokových
sadzieb a menového kurzu na priklade vybraných
krajín
Helena Vladeková: Problematika zásob v daném
výrobním podniku
Stanislav Pavlas: Model financování nestátní
neziskové organizace
Menčík Tomáš: Analýza výkonnosti penzijních fondu v
ČR

za excelentní bakalářskou práci
Petr Kuna: Analýza vybraných finančních ukazatelů
českých průmyslových společností v letech 20022006 (tato práce byla vyhodnocena jako nejlepší
fakultní práce)
Lenka Exlerová: Finanční analýza španělských
společností
Jakub Maštalíř: Struktura a vlastnosti modelu
GARCH (1,1), Česká republika versus Slovenská
republika

KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA
Fakulta uspořádala jiţ 10. ročník konference
studentů doktorského studia. Tak jako i v minulých
ročnících proběhla ve spolupráci s auditorskou,
daňovou, účetní a poradenskou firmou BDO v rámci
konference soutěţ o prezentaci nejlepšího
příspěvku. Jako nejlepší byly vyhodnoceny příspěvky
Lukáše Eisenworta, Petry Ocelákové a Jana Molína.
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Sekce 1: Finance a měnová teorie a politika
Lukáš Eisenwort: Měření a vývoj globální progresivity
osobní důchodové daně v ČR

Sekce 2: Podnikové finance a oceňování podniku
Petra Oceláková: Vliv rizika na hodnotu investice
stanovenou pomocí čisté současné hodnoty a reálné
opce

Sekce 3: Teorie vyučování ekonomických
předmětů a Účetnictví a auditing
Jan Molín: Poznámky k mlčenlivosti auditora, daňového
poradce a účetních pracovníků v kontextu odhalování a
vyšetřování trestných činů

MOBILITY STUDENTŮ
V oblasti studentských mobilit do zahraniční vzrostl
počet studentů v roce 2009 o 13 lidí oproti roku
2008. V zahraničí studovalo celkem 33 studentů; v
LS 2008/2009 studovalo18 studentů v rámci
programu
Erasmus/LLP
a
v zámoří;
v ZS
2009/2010
9 studentů v rámci programu
Erasmus/LLP a v zámoří; 2 studenti v programu pro
EHP/Norsko. Na VŠE v Praze byl v roce 2009
zaveden nový program na podporu zvýšení počtu
studentů, kteří studují na zahraničních vysokých
školách. V rámci tohoto programu si studenti svůj
výjezd organizují sami na těch vysokých školách,
které nejsou partnerskými universitami VŠE v Praze
a obdrţí finanční podporu. Nového programu „Free
movers“ vyuţili celkem 2 studenti, kteří splnili
vyhlášená kritéria tohoto programu. Na studijních
pobytech s praxí pořádaných organizací AISEC byli 2
studenti.
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Výzkumný záměr
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

http://nb.vse.cz/kfop/avz.htm

CÍL PROJEKTU
Fakulta financí a účetnictví VŠE získala na dobu
řešení od roku 2005 do roku 2011 institucionální
podporu MŠMT ČR na výzkumný záměr Rozvoj
účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z
interdiscipli-nárního
hlediska
(reg.
č.
MSM6138439903). Cíl projektu spočívá v propojení
jednotlivých úrovní vědeckého výzkumu od
základního výzkumu založeného na převážně
modelovém řešení nákladů zastoupení přes
stanovení výchozích teoretických postulátů a tvorbu
finanční a účetní metodiky, k aplikovanému
výzkumu spočívajícímu ve třech oblastech: v práci
na národních i mezinárodních účetních a
oceňovacích standardech, v empirických studiích
týkajících se vývoje finančních a účetních veličin v
ČR a v dalších zemích, ve zpracování modelů
informačního řízení a finanční rozhodování v
podnikové sféře.

• fúze a akvizice (vedoucí: prof. Ing. Hana
Vomáčková, CSc.),
• účetnictví neziskových organizací (vedoucí:
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.),
• informatizace v účetnictví (vedoucí: doc. Ing.
Ladislav Mejzlík, Ph.D.),
3. skupina: Manažerské účetnictví (vedoucí: prof.
Ing. Bohumil Král, CSc.),
4. skupina: Finance a oceňování podniku (vedoucí:
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.),
• finance podniku (vedoucí: prof. Ing. Josef
Valach, CSc.),
• oceňování podniku a jeho majetku (vedoucí:
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.).
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V rámci výzkumného záměru
pokračovalo vydávání dvou vědeckých časopisů:
Českého finančního a účetního časopisu v českém
jazyce <http://cfuc.vse.cz>, European Financial and
Accounting
Journal
v
anglickém
jazyce
<http://www.efaj.eu>. Oba časopisy jsou vydávané
s čtvrtletní periodicitou v kombinované tištěné a
elektronické podobě. Všechny příspěvky zde
podléhají anonymnímu oponentnímu řízení. V roce
2008 prošly oba časopisy úspěšně hodnotícím
řízením Rady pro výzkum a vývoj a byly zařazeny do
Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice.

OPONENTNÍ ŘÍZENÍ
Doc. Žárová a Doc. Mejzlík prezentují
příspěvek na konferenci EAA v Tampere

ŘEŠITELSKÝ TÝM
Řešitelský tým sestává ze 43 členů: z katedry
financí a oceňování podniku 10 členů, katedry
finančního účetnictví a auditingu 24 členů, z katedry
manažerského účetnictví 8 členů a z katedry
měnové teorie a politiky 1 člen. Organizačně je
řešitelský tým rozdělen na 4 pracovní skupiny a v
jejich rámci dále na 6 pracovních podskupin:
1. skupina: Základní výzkum (vedoucí: prof. Ing. Petr
Marek, CSc.),
2. skupina: Finanční účetnictví (vedoucí: prof. Ing.
Libuše Müllerová, CSc.),
• mezinárodní harmonizace účetnictví a české
účetní standardy (vedoucí: prof. Ing. Libuše
Müllerová, CSc.),
• audit (vedoucí: doc. Ing. Vladimír Králíček,
CSc.),

VYDÁVÁNÍ ČASOPISŮ

Oponentura výsledků za rok 2009 proběhla dne 27.
1. 2010 (oponenti: doc. Březinová, Audit Habr; prof.
Královič, Ekonomická univerzita v Bratislavě; doc.
Zralý, ČVUT). Oponentní rada kladně zhodnotila
výsledky za rok 2009 a doporučila pokračovat
v řešení výzkumného záměru dle schváleného
projektu.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2009 byly výsledky výzkumu zveřejněny ve 2
článcích v časopise s impakt faktorem, v 42
článcích v časopisech s oponentním řízením, v 17
knižních publikacích, v 76 příspěvcích ve sbornících
z mezinárodních konferencí, v 56 článcích v
časopisech bez oponentního řízení a v 22
publikacích jiného druhu.
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Zahraniční vztahy
Proděkanka pro zahraniční vztahy: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

SPOLUPRÁCE

SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERSKÝMI

FAKULTAMI

Fakulta v oblasti zahraničních vztahů dlouhodobě
využívala individuálně navázané kontakty se
zahraničními universitami. V roce 2009 započala
fakulta budovat spolupráci v institucionalizované
formě a uzavřela smlouvu o spolupráci pro učitele,
doktorandy a studenty se dvěma fakultami
prestižních
německých
universit:
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Westfälische
Wilhelms-Universität
Münster
a
Fakultät
Wirtschaftswissenschaften Universität Regensburg.

ACCA - MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÁ
STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ FFÚ

AKREDITACE

Fakultě byla udělena akreditace Asociací
certifikovaných účetních - ACCA (The Association of
Chartered Certified Accountants), se sídlem v
Glasgow ve Velké Británii, na vybrané předměty
vyučované na fakultě v rámci kvalifikace ACCA.
Profesní účetní kvalifikace ACCA je založena na
Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a
na Mezinárodních auditorských standardech.
Akreditace je fakultě udělena na období 5 let.
Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou
absolventi fakulty využívat až do roku 2013.
Fakulta financí a účetnictví získala akreditaci na
uvedené předměty:
 1MU305 – Manažerské účetnictví I.; garantuje
katedra manažerského účetnictví
 1FU201 – Účetnictví I.; garantuje katedra
finančního účetnictví a auditingu
 1FU 485 – Pokročilé účetnictví- vybrané
problémy (cash flow, oceňování) garantuje
katedra finančního účetnictví a auditingu

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2009

 1FU486 – Mezinárodně uznávané principy
účetního
výkaznictví;
garantuje
katedra
finančního účetnictví a auditingu
 1FU 571 – Konsolidovaná účetní závěrka;
garantuje katedra finančního účetnictví a
auditingu
 1FU572 – Účetnictví bank, vykazování
finančních
nástrojů;
garantuje
katedra
finančního účetnictví a auditingu

MAGISTERSKÝ PROGRAM V ANGLIČTINĚ
Fakulta financí a účetnictví také v roce 2009
zajišťovala výuku společného studijního programu
(Joint Degree Study Program) „FINAC: Finance and
Accounting for Common Europe“. Studijní program
byl
akreditován
jako
dvouletý
navazující
magisterský program v angličtině. Tento program
byl vytvořen ve spolupráci 4 partnerských univerzit
(VŠE Praha, Rotterdam Business School, University
of Ljubljana a Univerzita Mateja Béla, Banská
Bystrica)

ZAHRANIČNÍ CESTY
V roce 2009 se uskutečnilo celkem 114 pracovních
cest do zahraničí, z toho 25 cest doktorandů fakulty.
Kromě několika cest za účelem rozšíření spolupráce
se zahraničními universitami, byla většina cest na
mezinárodní vědecké a odborné konference,
hrazené z prostředků specifického výzkumu fakulty
nebo ze získaných grantů. Z 25 cest doktorandů
bylo 20 cest v délce do 1 týdne, zbývající cesty se
uskutečnily do 1 měsíce.
Teritorium
Evropa
USA
Ostatní
Celkem

Délka pracovní cesty
Do 1
Do 1
Nad 1
týdne
měsíce
měsíc
88
7
0
3
7
0
1
8
0
92
22
0

Celkem
95
10
9
114

HOSTUJÍCÍ PROFESOŘI 2009
Na
základě
individuální
spolupráce jednotlivých členů kateder z fakulty bylo
během roku 2009 pozváno 7 hostujících profesorů
z 5 zemí světa a uskutečnilo se 7 blokových a
mimosemestrálních
kurzů
pro
studenty
magisterských studijních programů. Kromě jednoho
kurzu, který byl přednášen německy, byly všechny
ostatní kurzy v angličtině. K financování hostujících
profesorů využila fakulta finančního projektu na
podporu internacionalizace VŠE v Praze.
Hostující profesoři na fakultě
Michael J. Tydlaska, Mountain View College, Dallas, USA
1FU570 GAAP Reporting
2.- 9. února
John Levendis, Loyola University New Orleans, USA
1BP Lecture on Economic and
6. – 10. dubna
Financial History
Paul Marc Collin, Université Jean Moulin Lyon 3. IAE Lyon,
Francie
1MU504 Strategic Management
16.- 21. dubna
Tomas Balco, PWC Alma-Ata Kazachstán
1VF451 International Taxation
18. – 29. května
Christoph Watrin, Westfälische Wilhelms-Universität
Münster, Německo
1FU570 Deutsche Rechnungslegung 8.- 15. června
Reformüberlegungen
Michael Favere-Marchesi, Simon Fraser University,
Kanada
1FU570 International Financial
7.- 14. září
Reporting and Analysis
Paul C. Geczi, PCG Associates Dallas, USA
1BP570 Commercial Bank
19. – 23. října
Management
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4
Zpráva o činnosti kateder

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Katedra financí a oceňování podniku
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Katedra manažerského účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky katedra veřejných financí
Centrum pro dynamickou ekonomii a ekonometrii

Kolektiv vedoucích kateder a vedení fakulty

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
http://kbp.vse.cz/
PROFIL KATEDRY
Odborná specializace katedry v pedagogické
činnosti je dlouhodobě zaměřena na tři základní
linie: bankovnictví, pojišťovnictví, finanční trhy.

SLOŢENÍ KATEDRY
Na katedře v roce 2009 působilo 5 profesorů, 4
docenti, 2 odborní asistenti s vědeckou hodností
Ph.D., jeden má zahájené habilitační řízení, dále 9 a
od září 2009 14 interních doktorandů, na výuce se
téţ podílelo 7 externích učitelů-odborníků z praxe.
Členové katedry jsou aktivně zapojeni do vědeckých
rad i na jiných VŠ, jsou členy redakčních a
výkonných rad odborných časopisů, spolupracovali a
spolupracují s řadou významných institucí zejména
finanční sféry jako ČNB, ČAP, MZ, atd.

PEDAGOGICKÁ PRÁCE
Katedra
zabezpečovala
v letním
semestru
akademického roku 2008/09, tedy v prvním
pololetí roku 2009, výuku 47 garantovaných
předmětů pro 3297 posluchačů. V zimním semestru
akademického roku 2009/10, tedy na podzim roku
2009, výuku 35 předmětů pro 3478 posluchačů a
to ve všech oblastech odborného zaměření, tedy ve
sféře komerčního bankovnictví, finančních trhů a
burz, investičních analýz, ţivotního a majetkového
pojištění a matematických metod vyuţívaných ve
finanční ekonomii a na všech třech stupních studia
– bakalářském, magisterském i doktorském.
V roce 2009 byly na katedře akreditovány tři nové
předměty, z toho dva v angličtině.
Katedra garantuje ve spolupráci s katedrou měnové
teorie a politiky bakalářský i magisterský obor
Bankovnictví a pojišťovnictví a ve spolupráci
s dalšími katedrami na všech třech stupních studia
téţ obor Finance.
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Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D
Katedra nabízela téţ 7 kurzů v angličtině, na které
se hlásí jak naši, tak zahraniční studenti. Kromě
toho zorganizovala dva mimosemestrální kurzy
vyučované zahraničními hostujícími profesory
v angličtině.
Katedra společně s katedrou měnové teorie a
politiky garantuje vedlejší specializaci „Peněţní
ekonomie a bankovnictví“, na kterou se v roce 2009
přihlásilo 47 studentů.
Dále společně s katedrou statistiky garantuje
vedlejší specializaci „Pojistné inţenýrství“, na kterou
se přihlásilo 14 studentů.
Katedra zabezpečuje téţ výuku jednoho předmětu
pro univerzitu třetího věku, o který je ze strany
účastníků stalý zájem.
Prof. Janda byl účastníky letní školy Danubia
oceněn jako nejlepší učitel.

Jeden z článků prof. Jandy
Bankruptcies with Soft Budget Constraint,
publikovaný v The Manchester School, 2009 byl
oceněn ve fakultní soutěţi o nejlepší článek
v časopise s mezinárodní účastí a umístil se jako
první.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Členové
katedry
spolupracovali
s řadou
zahraničních subjektů komerční i akademické sféry
jako např. s Austrian Science and Research Liaison
Office.

CELOŢIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S PRAXÍ
Katedra
pokračovala
v organizování
postgraduálních a specializovaných kurzů pro
bankovní a finanční odbornou veřejnost. V roce
2009 byl otevřen jiţ 17. ročník dvousemestrálního
kurzu „Peněţní ekonomie a bankovnictví“.

VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST
Integrální součástí práce katedry je vědecko výzkumná činnost, kterou členové katedry realizují
zejména prostřednictvím grantů GAČR. V lednu roku
2009 se odevzdaly závěrečné zprávy dvou tříletých
grantů zaměřených na řízení rizik finančních
institucí a na problematiku regulace finančních trhů.
Členům katedry byly na základě ţádostí
vypracovaných v roce 2008 přiděleny tři nové granty
pro roky 2009-2011.
Výsledky výzkumu byly
začleněny do výuky studentů i posluchačů kurzů
celoţivotního vzdělávání,
prezentovány na řadě našich i zahraničních
konferencí,
publikovány formou celé řady odborných článků
v renomovaných našich i zahraničních
časopisech či ve sbornících z konferencí.

Prof. Tuček přebírá z rukou
rekora VŠE Medaili A. Rašína
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Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Vedoucí katedry: doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.

http://kdep.vse.cz/

PROFIL KATEDRY
Katedra zajišťuje studium oboru učitelství
ekonomických předmětů na VŠE již od roku 1953.
Předností tohoto studia je skutečnost, že umožňuje
získat současně dvě profesní kvalifikace –
ekonomickou a pedagogickou.
Kvalitní personální obsazení a příslušnost katedry k
fakultě financí a účetnictví jsou zárukou odborné
úrovně pracoviště. Katedra má jako jediné
pracoviště v ČR schválenou akreditace doktorského
studijního programu (do roku 2012) a akreditaci
habilitačního řízení v oboru Teorie vyučování
ekonomických předmětů (do roku 2014).

SLOŽENÍ KATEDRY
Na katedře působí v současnosti 1 profesor, 4
docenti, 2 odborní asistenti s vědeckou hodností
CSc. a Ph.D. a dva interní doktorandi.
Pracovníci katedry jsou členy vědecké rady VŠE v
Praze, vědecké rady PedF UK, ISBE – SIEC The
International Society for Business Education
(Mezinárodní organizace pro spolupráci učitelů
ekonomických předmětů), TTnet ČR - partnerství pro
vzdělávání učitelů, Asociace vysokoškolských
poradců, CEFIF – centrum fiktivních firem, Junior
Achievment Praha – Mladí podnikatelé, členem
redakční rady eleotronického časopisu Media4u.

PEDAGOGICKÁ PRÁCE
Katedra zabezpečuje prezenční studium oboru
učitelství v rámci bakalářského programu a dále
formou hlavní a vedlejší specializace v rámci
magisterského programu. V doktorském studiu
v roce 2009 úspěšně proběhla jedna obhajoba a
další je připravena.
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Katedra v roce 2009 pokračovala ve výuce
doplňujícího pedagogického studia "Učitelství
ekonomických předmětů" a v rozšiřujícím studiu
"Písemná a elektronická komunikace" pro učitele z
praxe.

VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST
Katedra se v roce 2009 přihlásila do několika
výzkumných projektů. Zejména se jednalo o
spolupráci na grantovém projektu MŠ Slovenské
republliky - Zavedenie predmětu "Vedenie k
podnikavosti" do studijného programu Učiteĺstvo
technických profesijných predmetov II. stupeň na
MTF v Trnavě, Grantový projekt MŠ SR KEGA 20092011. Pracovníci katedry jsou členy expertního
týmu výzkumném projektu GAČR pro rok 20092011: "Odborné vzdělávání a celoživotní učení v
kontextu vývoje venkovského prostoru ČR" (hlavním
řešitelem ČZU v Praze). Katedra má schválenu
přihlášku do rozvojového projektu VŠE na rok 2010.
Projekt FRVŠ ani po druhém, upraveném podání,
nebyl bohužel přijat.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Katedra
nadále
spolupracovala
s katedrou
pedagogiky
národohospodářské
fakulty
EU
v Bratislavě; na bratislavskou pedagogickou
konferenci v červnu byly odeslány příspěvky. Členka
katedry se aktivně zúčastnila mezinárodní
konference v Salzburgu s příspěvkem "Segmented
Morality: An Empirical Study of Personal and
Professional
Moral
Reasoning".
(Organizovali:Department of Philosophy,University
of Calgary, Canada a Network Leader InterDisciplinary.Net,Freeland,
Oxfordshire,United
Kingdom). Příspěvky dvou členek katedry byly
poslány k recenzi na konferenci na Maltě, které se
však nemohly zúčastnit. Pracovnice katedry v r.

2009 poskytly odbornou
přednášku na semináři
NÚOV pro Sivitanidios Public
School of Trades and Vocations z Atén, Řecko.
Zástupce katedry spolupracoval s MtF STU v Trnavě
a absolvoval studijní pobyty na Slovenské
polnohospodárske univerzitě v Nitře a na Latvia
University of Agriculture Jelagava v Lotyšsku.
Členové katedry se také aktivně zúčastnili jedenácti
tuzemských konferencí a dvou odborných seminářů.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V průběhu roku 2009 publikovali členové katedry
jednu vysokoškolskou učebnici (Kompendium
pedagogiky), spolupracovali na dvou vědeckých
monografiích a jednom VŠ skriptu. Publikovali
celkem 11 článků (7 recenzovaných), ve sbornících
z konferencí bylo publikováno 18 příspěvků (13 na
mezinárodních
konferencích).
Vypracovali
9
oponentních posudků (disertace, granty ap.).

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S PRAXÍ
Je realizována výukou doplňujícího pedagogického
studia pro učitele z praxe a výukou v rámci
rozšiřujícího studia Písemná a elektronická
komunikace. S praxí je katedra v kontaktu rovněž
výukou
některých
pracovníků
katedry
na
obchodních akademiích a vyšších odborných
školách, účastí ve státní zkušební komisi pro
udělování absolutoria na VOŠ, pravidelnou aktivní
účastí členů katedry na konferencích a seminářích
pořádaných
Národním
ústavem
odborného
vzdělávání, Radou Asociace obchodních akademií a
Českou pedagogickou společností. Katedra se podílí
rovněž na přípravě a organizaci republikového a
regionálních veletrhů fiktivních firem. Katedra
dlouhodobě spolupracuje s šesti pražskými
obchodními
akademiemi
při
zajišťování
pedagogické praxe studentů oboru učitelství.
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Katedra financí a oceňování podniku
Vedoucí katedry: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

http://kfop.vse.cz/

PROFIL KATEDRY

PEDAGOGICKÁ PRÁCE

První odbornou specializací katedry je finanční
management podnikatelských subjektů v úzké
návaznosti na jejich ekonomiku, účetnictví a na
makroekonomické úrovni na finanční prostředí
podniku tvořené zejména daněmi, peněţním a
kapitálovým trhem včetně trhu devizového. Druhou
odbornou specializací katedry je oceňování podniku
a jeho majetku.

K hlavním úkolům katedry patřil další rozvoj
finančních předmětů, především celoškolského
kurzu financí podniku, kde byly vzhledem k zájmu
studentů
přednášky
doplněny
dobrovolnými
cvičeními. Byly otevřeny téţ nové kurzy oceňování
podniků v cizích jazycích a kurz k fúzím a akvizicím
ve spolupráci se společností Horwath a.s. Katedra
také zvýšila počet diplomantů ve svých seminářích.

K přednostem výuky KFOP patří důraz na přiměřený
podíl aktivních forem výuky, k čemuţ slouţí velký
rozsah cvičení a seminářů, ve značném rozsahu
realizovaných v počítačových učebnách.

VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST

SLOŢENÍ KATEDRY
Katedra patřila ke středně velkým katedrám.
Během roku 2009 úspěšně proběhla jedna
habilitace. Na katedru byl nově přijat jeden OA a
jedna asistentka. Ke konci roku 2009 měla KFOP 3
profesory, tři docenty, 11 OA (z toho dvě kolegyně
na mateřské dovolené). 4 doktorandi dokončili
studium úspěšnou obhajobou doktorské práce.

Většina členů katedry je zapojena do řešení
výzkumného záměru MŠMT „Rozvoj účetní a
finanční teorie a její aplikace z interdisciplinárního
hlediska“.

CELOŢIVOTNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ
A SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

Katedra klade v tomto ohledu hlavní důraz na
spolupráci s IOM VŠE, kde je značná část učitelů
zapojena do 4 semestrálních kurzů oceňování
nemovitostí a podniků. Několik členů KFOP se téţ
podílí na znaleckých posudcích zpracovávaných
IOM, členové katedry jsou činní v aparátu GAČR,
komisí ČNB, úzce spolupracují s v komisi
ministerstva spravedlnosti. Praxe zajišťuje některé
kurzy KFOP, především fúze a akvizice (TPA
Horwath).

V roce 2009 byli členové katedry zapojeni do dvou
grantů GAČR spolu s pracovníky dalších kateder.
Na podzim 2009 byl obhájen grant IGA na téma
transferové ceny.
Katedra
rovněţ
v roce
2009
pokračovala
v organizaci
odborných
kolokvií
k vybraným
otázkám oceňování podniku a jeho majetku. V roce
2009 vyšlo druhé vydání velké publikace Studijní
průvodce financemi podniku a nová publikace
Oceňování a prodej privátní zubní praxe, 23
recenzovaných článků a řada dalších statí
v odborných časopisech, coţ je podstatný nárůst
proti předchozímu roku.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Mezi nově jmenovanými docenty byla i
Pavla Maříková (uprostřed)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2009

Zahraniční vztahy se odvíjely především účastí na
zahraničních konferencích. Pokračovala spolupráce
s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Slovenskou
asociací znalců, Ţilinskou univerzitou a FHS
Regensburg.

Katedra se významnou měrou podílí na
vydávání časopisu Oceňování
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Katedra finančního účetnictví a auditingu
Vedoucí katedry: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D

http://kfua.vse.cz/

PROFIL KATEDRY Katedra finančního účetnictví a

auditingu má bohatou historii již od vzniku Vysoké
školy ekonomické v Praze. Na katedře pracovala a
pracuje řada významných odborníků v oblasti
účetnictví a auditingu, kteří prezentují katedru svojí
výzkumnou, publikační a přednáškovou činností a
činností v orgánech tuzemských i zahraničních
profesních organizací a státních orgánů. Členové
katedry v minulosti i v současnosti zastávali
významné akademické funkce nejen v rámci
fakulty, ale i na úrovni VŠE v Praze.

SLOŽENÍ KATEDRY Katedra finančního účetnictví
a auditingu je největší katedrou fakulty a zajišťuje
přibližně jednu třetinu jejích pedagogických výkonů.
V současnosti na ní pracuje přes 30 stálých učitelů
(4 profesoři, 8 docentů, 16 odborných asistentů), 8
interních doktorandů a dále s katedrou spolupracují
další externí spolupracovníci.
PEDAGOGICKÁ PRÁCE K hlavním úkolům katedry

v pedagogické oblasti patří garance za bakalářské,
navazující magisterské, inženýrské a doktorské
studium oboru „Účetnictví a finanční řízení podniku,
Kromě celoškolsky orientovaného základního kurzu
1FU201 – Účetnictví I. je katedra garantem řady
specializovaných kurzů jak pro fakultu, tak zejména
pro studenty vlastní specializace (celkem se jedná o
více než 35 kurzů a odborných seminářů). V průběhu
roku 2009 (leden a červen) zorganizovala katedra
dva blokové intenzivní mimosemestrální kurzy
vyučované hostujícími profesory z USA a Německa
v cizím jazyce (angličtina a němčina), které se
setkaly se zájmem studentů a s jejich pozitivním
ohlasem na základě dotazníkového šetření mezi
nimi.

VĚDECKO

VÝZKUMNÁ

ČINNOST

v průběhu roku 2008 patřilo zapojení většiny členů
katedry do řešení Výzkumného záměru MŠMT
„Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace z
interdisciplinárního hlediska“. Dále byla katedra v
roce 2009 organizátorem tuzemské pedagogická
konference a mezinárodní konference pořádané ve
spolupráci s katedrou účtovníctva Ekonomické
univerzity v Bratislavě. Druhý rok se podíleli
pracovníci katedry na řešení projektu GAČR na
téma „Analýza nákladů a přínosů implementace
IFRS v ČR“ a významným úspěchem bylo získání
nového tříletého grantu GAČR na téma
„Přeshraniční fúze“. Dva pracovníci katedry
v průběhu roku 2009 pokračovali v řešení
postdoktorských grantů GAČR.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Členové katedry finančního účetnictví a
auditingu se podílí aktivně na činnosti
Evropské účetní asociace (European
Accounting Association – EAA), a to
nejen prezentací příspěvků na výročních
konferencích EAA (v roce 2009
v Tampere), ale také účastí v řídicích orgánech
asociace (doc. Žárová je členka Management

Committee, doc. Mejzlík je
členem EAA Board of National
Representatives). Dva členové katedry jsou členem
Americké účetní asociace (American Accounting
Association – AAA) a jeden člen katedry je členem
Asociace mezinárodních účetních (Association of
International Accountants – AIA). Katedra
dlouhodobě spolupracuje se Státní technologickou
univerzitou v Žitomiru a Ekonomickou universitou
v Bratislavě a v průběhu roku 2009 navázalaí
spolupráci
s universitami
v Münsteru
a
Regensburgu.

CELOŽIVOTNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

S PRAXÍ Tak jako i v minulých letech uspořádala
katedra dva kurzy celoživotního vzdělávání
„Mezinárodně uznávané účetní standardy“ a
„Finanční
účetnictví
pro
pokročilé“,
které
dohromady úspěšně ukončilo 31 účastníků z praxe.
Pracovníci katedry se podílí dlouhodobě na
poradenské, konzultační a znalecké činnosti. Sedm
pracovníků katedry pracuje jako aktivní auditoři a je
zapojeno do činnosti Komory auditorů ČR v jejích
řídicích orgánech (prof. Müllerová, doc. Mejzlík, a
doc. Zelenka jsou členové Výkonného výboru
Komory auditorů ČR a z toho prof. Müllerová pracuje
jako viceprezidentka KAČR. doc. Králíček je členem
výboru Mezinárodní federace účetních pro rozvojové
země (IFAC Developing Nations Committee). Za
významný úspěch katedry i fakulty jako celku lze
považovat jmenování prof. Müllerové členkou
prezídia Rady pro veřejný dohled nad auditem.
Pracovníci katedry se rovněž významně podílí na
zajištění vzdělávacích systémů Komory auditorů ČR
a Svazu účetních. Tři pracovníci katedry zastupují
Fakultu financí a účetnictví v Národní účetní radě.

Delegace katedry na konferenci
EAA v Tampere

K nejvýznamnějším vědecko-výzkumným činnostem
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2009

26

Katedra manaţerského účetnictví
Vedoucí katedry: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

http://kmu.vse.cz/

PROFIL KATEDRY
Základním rysem katedry manaţerského účetnictví
je její silná vazba na reálné problémy podniků a
jejich řízení. Její rozvoj je zaloţen zejména na
spolupráci interních členů katedry s progresivními
podniky a významnými odborníky z praxe, z nichţ
naopak řada působí na katedře formou dílčích
úvazků.
Základním cílem pracovníků katedry je poskytovat
studentům i ostatním zájemcům vědomosti, jak
koncipovat a vyuţívat informace manaţerského
účetnictví v řízení ekonomických subjektů a jakým
způsobem je začlenit do kontextu celostně pojatého
informačního systému podniku.

SLOŢENÍ KATEDRY
Na aktivitách katedry se v roce 2009 podílelo
11 akademických pracovníků – 2 profesoři, 1
docent, 7 odborných asistentů, a 1 interní
doktorand. V průběhu roku jeden z těchto
pracovníků získal hodnost Ph.D.

PEDAGOGICKÁ PRÁCE
Základní „osu“ vědomostí, které katedra poskytuje,
tvoří tři kurzy:
Manaţerské účetnictví I, orientovaný zejména
na obsah informací pro řízení podnikatelského
procesu, o jehoţ parametrech jiţ bylo
rozhodnuto,
Manaţerské účetnictví II, který je orientovaný na
zjišťování, zpracování a vyuţití informací pro
rozhodování o průběhu budoucích variant
podnikatelského procesu, a
Strategicky orientované manaţerské účetnictví,
zaměřený na vyuţití hodnotových informací ve
strategickém řízení.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2009

Na tuto osu navazují předměty a semináře, které
výše uvedené průřezy rozvíjejí jednak z hlediska
způsobu jejich zajištění v podmínkách ICT, jednak je
konkretizují pro různé typy subjektů ekonomické
aktivity.
Katedra zajišťuje výuku ve značné míře vlastními
učebními pomůckami, které se vyuţívají ve výuce
nejen na VŠE, ale i na dalších ekonomických
fakultách v ČR a na Slovensku

Mezi další významné aktivity
patří
přednáškové
pobyty
pracovníků katedry v zahraničí (v roce 2009 se
uskutečnil jeden – ve Francii) a účast na
konferencích v zahraničí; těm dominuje jiţ tradiční
účast pracovníků katedry na kongresu Evropské
účetní asociace (EAA). Ten se v roce 2009 konal ve
finském Tampere; celkem pět pracovníků katedry
na něm vystoupilo s příspěvkem.

VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST

Bernard Marr při vystoupení na
konferenci

Záměrům v oblasti výuky odpovídá i vědeckovýzkumná orientace katedry. Ta je dlouhodobě
strukturována formou dílčích úkolů, řešených
v rámci projektu „Tvorba a vyuţití manaţersky
orientovaných informačních systémů“. Tento projekt
je součástí dlouhodobě řešeného Výzkumného
záměru fakulty „Rozvoj finanční a účetní teorie a její
aplikace z interdisciplinárního hlediska“, který je
financován MŠMT ČR.
Kromě tohoto projektu se v letech 2007 – 2009
řešil na katedře výzkumný projekt, financovaný
Grantovou agenturou ČR a zaměřený na vyuţití
informací manaţerského účetnictví při zajišťování
cílů Corporate governance.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Jiţ tradiční aktivitou katedry v rámci mezinárodní
spolupráce je pořádání mezinárodní konference,
věnované otázkám řízení výkonnosti. V září 2009 se
5. ročník této konference zaměřil zejména na
otázky vlivu globální krize na řízení výkonnosti.
Všech tří částí konference (tedy výzkumného fóra,
podnikatelské
konference
a
manaţerského
workshopu pod vedením světoznámého odborníka
Bernarda Marra z Velké Británie), se zúčastnilo
téměř 100 účastníků z pěti zemí.

CELOŢIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
S PRAXÍ
Katedra dlouhodobě nabízí pro pracovníky praxe
dvousemestrální kurz celoţivotního vzdělávání
nazvaný „Vyuţití účetních informací v řízení
podniku“. V roce 2009 byl otevřen jiţ osmý běh
tohoto kurzu.
Kromě toho katedra nabízí i zpracování projektů a
expertních posudků na řešení systémů řízení
z pozice managementu; v roce 2009 pokračovala
v této oblasti spolupráce se společnostmi Praţská
plynárenská a Tepelné hospodářství Hradec Králové,
nově byla zpracována oponentura plánu obnovy
vozového parku pro Plzeňské městské dopravní
podniky.
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Katedra měnové teorie a politiky
Vedoucí katedry: prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

http://kmtp.vse.cz/

PROFIL KATEDRY
Katedra měnové teorie a politiky má dlouhou a
bohatou tradici v rámci VŠE. Obsahově je zaměřena
na oblast peněţní teorie a centrálního bankovnictví,
a to jak v domácí ekonomice, tak v mezinárodní
sféře. Společně s katedrou bankovnictví a
pojišťovnictví zabezpečuje obor Bankovnictví a
pojišťovnictví a s dalšími dvěma katedrami obor
Finance.

SLOŢENÍ KATEDRY
Na katedře v roce 2009 na plný úvazek působili tři
profesoři, čtyři docenti a dva odborní asistenti. Na
katedře rovněţ vyučují externisté z University
Karlovy, bankovní rady České národní banky a z
komerčních bank, a to především u volitelných
předmětů či speciálních seminářů.

peněz v ekonomice, měnová politika, úroková míra,
finanční trhy a instrumenty, činnost centrální banky
a obchodních bank, měnové kursy, platební bilance
aj., to vše s praktickým zaměřením na Českou
republiku a Evropskou unii. Z fakultních povinných
předmětů katedra zabezpečuje tři předměty –
„Měnová teorie a politika“, „Centrální bankovnictví“
a „Mezinárodní finance“.
Na magisterském stupni studia mají ve všech
studijních plánech prioritu oborově povinné
předměty „Mezinárodní monetární ekonomie”,
„Monetární makroanalýza” a „Teorie a praxe řízení
aktiv“. Například první z těchto předmětů je
zaměřen na řešení sloţitějších otázek měnové
teorie a politiky centrální banky v malé otevřené
ekonomice.
Katedra na bakalářském i magisterském stupni
studia podle poptávky studentů vypisuje a vyučuje
také předměty na specializovaná témata jako jsou
různé teorie peněz, regulace a dohled finančního
trhu nebo teorie a praxe řízení aktiv.
Katedra měnové teorie a politiky společně s
katedrou bankovnictví a pojišťovnictví vyučuje
předměty vedlejší specializace „Peněţní ekonomie a
bankovnictví”. Vzhledem k dobrým moţnostem
uplatnění v praxi je o tuto specializaci velký zájem z
řad studentů Vysoké školy ekonomické.

Vladimír Tomšík byl v roce 2009
jmenován profesorem

PEDAGOGICKÁ PRÁCE
Na bakalářském stupni katedra zabezpečuje výuku
celoškolského předmětu „Finanční teorie, politika a
instituce“. Předmět obsahuje témata jako emise

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2009

Na doktorském stupni studia katedra zabezpečuje
oborově povinný předmět „Monetární ekonomie –
empirické modely”. Předmět je zaměřen na vztah
měnové a fiskální politiky, autonomii měnové
politiky v malé ekonomice, modely měnového
kursu, nabídky peněz a poptávky po penězích, a
problémy spojené s úrokovou mírou, inflací a
rovnováhou na peněţním trhu.

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ
ČINNOST A
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Členové katedry patří k uznávaným vědeckým
osobnostem v oblasti měnové a finanční teorie. Jsou
zapojení do Výzkumného záměru MŠMT a
grantových úkolů Grantové agentury ČR. Dva
profesoři jsou členy mezinárodních asociací
(European Financial Association a Society for
Computational Economics) a reprezentují katedru,
resp. fakultu a školu na příslušných mezinárodních
konferencích.
K vědecko-výzkumné činnosti neoddělitelně patří
publikační činnosti. V současnosti katedra jiţ
zabezpečuje literaturou, nejčastěji v podobě
kniţních publikací, všechny povinné předměty a
většinu volitelných předmětů. Tyto publikace
studenti často pouţívají jako zdroje při studiu
dalších předmětů na Vysoké škole ekonomické a
jiných vysokých školách.
Jde především o publikace Peněţní ekonomie a
bankovnictví (4 vydání), Centrální bankovnictví (2
vydání), Mezinárodní finance (2 vydání) a Monetární
ekonomie v malé otevřené ekonomice (2 vydání).
Publikace jsou prodávány v celé České republice.

CELOŢIVOTNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ,

SPOLUPRÁCE

S PRAXÍ
Katedra se aktivně podílí na vzdělávání
postgraduálních
studentů
pro
zaměstnance
centrální banky a komerčních bank, a připravuje
specializované přednášky na základě poptávky
praxe, především v oblastech bankovnictví a
kapitálových trhů.
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Katedra veřejných financí
Vedoucí katedry: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D

http://kvf.vse.cz/

PROFIL KATEDRY
Katedra pokrývá jak v oblasti pedagogické tak i
výzkumné široké spektrum odborných disciplin, jak
odpovídá různorodosti problémů veřejného sektoru
a veřejných financí. Učitelé katedry se zabývají
fiskální teorií a politikou, problematikou veřejných
výdajů a výdajových programů, financováním
neziskových odvětví a v neposlední řadě zdaněním a
daňovou teorií a politikou.

SLOŽENÍ KATEDRY
V roce 2009 na katedře veřejných financí pracovali
4 profesoři (jeden nově jmenovaný), 5 docentů a 4
odborní asistenti.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Katedra garantuje bakalářský a navazující
magisterský studijní program Zdanění a daňová
politika a zajišťuje výuku ve specializačních
předmětech tohoto oboru. Současně se podílí na
profilaci studentů oboru Finance jako jedna
z garantujících kateder, a to i v doktorském
studijním programu.
Mezi klíčové předměty garantované a vyučované
učiteli katedry na bakalářském stupni patří Finanční
teorie, politika a instituce (spolugarance), Veřejné
finance II, Daně a sociální zabezpečení, Zdanění
spotřeby I., Zdanění příjmů I.
Na magisterském stupni studia jsou to především
předměty Daňová teorie a politika, Teorie a praxe
rozpočtové politiky, Veřejné výdajové programy,
Zdanění spotřeby II., Zdanění příjmů II, Finance
územní samosprávy.
Na doktorském studiu katedra garantuje předmět
Veřejné finance. Výchova doktorandů a jejich
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zapojení do vědecké činnosti představuje pro
katedru vysokou prioritu.
Katedra nabízí studentům
vyučovaným v angličtině.

i

několik

kurzů

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S PRAXÍ
Učitelé katedry se podílí na projektech
financovaných z fondů EU v oblasti vzdělávání
středoškolských učitelů. Ostatně v roce 2009 se
členové katedry zaměřili i na přímý kontakt se
střeními školami a zúčastnili se řady diskusí se
studenty maturitních ročníků.
Katedra pořádá pravidelné besedy s významnými
osobnostmi (v roce 2009 to byl mj. náměstek
ministra financí Peter Chrenko). A setkání se
studenty, kterého se zúčastňují především studenti
oboru Zdanění a daňová politika.
V roce 2009 členové katedry připravili dva kurzy
celoživotního vzdělávání pro Ministerstvo obrany.

VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST KATEDRY
Rovněž vědecko-výzkumná činnost členů katedry je
pestrá, v jejím centru byla především účast členů
katedry na řešení projektů GAČR. V roce 2009
členové katedry zahájili řešení dvou nových projektů
GAČR.

mezinárodních konferencích
na třech kontinentech se
svými příspěvky vystoupilo i 6
doktorandů, kteří mají školitele z řad učitelů katedry
veřejných financí. Členové katedry se již tradičně
aktivně účastnili i výročního kongresu International
Institute of Public Finance.
Členové katedry jsou členy poradních sborů
ústředních
správních
orgánů,
spolupracují
s Komorou daňových poradců ČR, a s řadou fakult
obdobného zaměření u nás i ve světě.
Jedním z vrcholů činnosti katedry bylo tradiční
pořádání mezinárodní konference Teoretické a
praktické aspekty veřejných financí, v roce 2009 se
konala už po čtrnácté. V rámci této konference
proběhly rovněž dvě studentské sekce, ve kterých
své příspěvky před odbornou porotou představili
studenti ze čtyř univerzit.
Nově organizovaná sekce se zaměřením na
převodní ceny byla vyvrcholením celoročního
projektu, na kterém studenti pod vedením Ing.
Františka
Francírka,
Ph.D.
spolupracovali
s pracovníky Ministerstva financí České republiky.
Z plenární sekce konference Teoretické
a praktické aspekty veřejných financí

Katedra věnuje velkou pozornost i kvalitě publikační
činnosti. V roce 2009 přibyly další 3 články
v časopisech s impakt faktorem. Doc. Svátková
zvítězila ve fakultní soutěži o nejlepší knižní
publikaci a Ing. Eisenwort v kategorii nejlepší
publikační činnost studentů doktorského studia.

ODBORNÉ KONFERENCE
Učitelé katedry se účastní mnoha odborných
konferencí doma i v zahraničí, v roce 2009 na
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Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii
http://czvdee.utia.cas.cz/

CHARAKTERISTIKA CENTRA
Centrum základního výzkumu pro dynamickou
ekonomii a ekonometrii tvoří čtyři výzkumná
pracoviště: pracoviště umístěné na Fakultě financí a
účetnictví VŠE v Praze. Řešitelem-koordinátorem
celého Centra je Prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
Další pracoviště se nacházejí na Fakultě sociálních
věd UK, Ústavu teorie informace a automatizace
AVČR a Fakultě ekonomické ZČU v Plzni.

Řešitel-koordinátor prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
hlediska (Martin Mandel). Dále byly řešeny problémy
oceňování derivátů a řízení finančních rizik. V této
oblasti se angažovali Jiří Málek, Karel Janda a Jiří
Witzany. Roman Binter spolupracuje se studenty
doktorského studia na London School of Economics.
Zabývají se rozvojem metod, složitých nelineárních
systémů aplikovaných na finančních trzích a v
meteorologii. Jedná se o vědní obor tzv. ekonofyziky.

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI CENTRA V
ROCE 2009
V roce 2009 uvedená pracoviště pokračovala ve
výzkumné činnosti v souladu se záměrem projektu.
Spolupráce všech čtyř pracovišť probíhala formou
společných seminářů, formou společné práce na
daném výzkumném úkolu a společného autorství
výsledků. Probíhají tři společné semináře Centra,
seminář zaměřený na matematickou ekonomii na
Fakultě ekonomické v Plzni, seminář z dynamické
ekonomie a ekonometrie na Ústavu teorie
informace a automatizace AV ČR v Praze a seminář
z oceňování derivátů a řízení rizik na Fakultě financí
a účetnictví VŠE v Praze. Seminářů se účastní
pracovníci centra a doktorandové ze všech
spolupracujících pracovišť. Co se týče samostatné
výzkumné činnosti, existuje specializace pracovišť
Centra.
V roce 2009 pracoviště Vysoké školy ekonomické
na Fakultě financí a účetnictví se zaměřilo na
výzkum dynamických optimalizačních modelů a
nelineární analýzu finančních časových řad. V této
oblasti pracoval zejména Jan Kodera a Tran Van
Quang. Dalším problémem bylo modelování činnosti
centrální banky. V rámci této akce byla analyzována
ztráta České národní banky z ekonomicko-účetního
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konferencích a řadu článků
v recenzovaných časopisech a
sbornících.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Úspěšně je rozvíjena zahraniční spolupráce
s Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1),Maison
des Sciences Economiques, která byla zahájena
pracovní
návštěvou
vedoucích
pracovníků
jednotlivých pracovišť Centra v Paříži, pokračuje
studijním pobytem Tran Van Quanga a perspektivně
se bude rozvíjet formou pobytu pracovníků Maison
des Sciences na pracovištích Centra v Praze a Plzni,
tvorbou společných publikací a účastí na společných
seminářích a konferencích ve Francii a České
republice .

Koordinátor prof. Jan Kodera při diskuzi s externím
pracovníkem Centra Dr. Pavlem Pražákem z
Fakulty informatiky a managementu UHK (převzato
z časopisu FIM UHK Telegraf)

HLAVNÍ VÝSTUPY VÝZKUMNÉ ČINNOSTI
Výsledky výzkumné práce pracoviště Centra na
Fakultě financí a účetnictví byly publikovány
v impaktovaných časopisech a prezentovány na
mezinárodních konferencích. Výzkumní pracovníci
Centra, kteří jsou zároveň zaměstnáni na Fakultě
financí a účetnictví, tj. Roman Binter, Karel Janda,
Jan Kodera, Martin Mandel, Jiří Málek, Tran Van
Quang,
publikovali za rok 2009 celkem jednu
zahraniční monografii, čtyři články v impaktovaných
časopisech a čtyři vystoupení na zahraničních
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Hlavní činnost, výzkumný záměr a granty
Hospodaření fakulty – ostatní zdroje
Nová sportovní hala VŠE na Třebešíně

Hospodaření fakulty – hlavní činnost, výzkumný záměr a granty
Tajemnice fakulty: JUDr. Eva Vachulková

ZÁKLADNÍ RÁMEC HOSPODAŘENÍ

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

EXTERNÍ GRANTY

Vzhledem k tomu, že Fakulta financí a účetnictví
není
samostatnou
právnickou
osobou,
nezpracovává samostatnou účetní uzávěrku.
Fakulta tudíž hospodařila s prostředky, které jí byly
z celoškolských prostředků svěřeny na krytí nákladů
fakulty v rámci dotace na hlavní činnost, dále jako
dotace na vědu a výzkum, na rozvojové programy,
na zahraniční rozvoj a na stipendia doktorandů.
Dále byly fakultě k dispozici prostředky ke krytí
účelových nákladů z fondů, a to ze stipendijního a
z FRIMU, příděl z celoškolských prostředků na ediční
činnost, jakož i finanční prostředky získané z darů,
poplatků za přijímací řízení, mimořádné studium a
studium zahraničních doktorandů. Fakulta rovněž
obhospodařovala prostředky získané formou grantů
a projektů, přičemž vycházela ze schváleného
rozpočtu a metodiky dané příslušnou agenturou.
Důležitým zdrojem fakultních financí byla, mime
výše uvedené nevýdělečné aktivity také doplňková
činnost ekonomická.

Pokud jde o plnění rozpočtovaných položek ve
výzkumném záměru fakulty, bylo dosaženo jeho
100%ního plnění jako celku, přičemž položky
„osobní náklady“ a režie byla dodrženy přesně dle
schváleného rozpočtu a ostatní položky pak v rámci
povoleného limitu jejich vzájemné kompenzace.

Dále fakulta v r. 2009 hospodařila s prostředky
přidělenými GAČR, a to v 11 grantech. Celkem
fakulta získala v rámci této činnosti 8,955 tis. Kč (+
30 tis. Kč v rámci zúčtování fondu účelových
prostředků z loňského roku). Z toho byly plně
vyčerpány prostředky v 9 grantech a u dvou grantů
došlo k přesunu celkem 96 tis. Kč do Fondu
účelových prostředků. Fakulta se dále zapojila, ve
formě spoluřešitelství do grantu GAČR, který sdílí s
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, přičemž náklady
vyčerpané naší fakultou činily 281 tis. Kč a dalších
15 tis. Kč v rámci tohoto grantu bylo převedeno do
FUP.

HLAVNÍ ČINNOST
Pro hlavní činnost byl v r. 2009 stanoven pouze
celkový limit finančních prostředků s tím, že mzdové
náklady, včetně pojistného, byly uvedeny v rozpočtu
fakulty pouze orientačně. Pokud jde o dotaci na
vědu a výzkum byly nadále limitovány osobní
náklady. Fakulta si v rámci vlastního rozpočtu
vyčlenila ještě samostatnou částku na cestovné,
které spolu s náklady na služby a materiál
představují položku „ostatní neinvestiční náklady“.
Z níže uvedené tabulky č. 1 je patrno jaké náklady
fakultě vznikly a byly hrazeny v rámci přídělu na
hlavní činnost a na vědu a výzkum.
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Druh
nákladů

Hlavní činnost
dotace AB

Věda
specifický
výzkum

výzkumný
záměr

IGA

Mzdové
prostředky

37 249 177

1 471 000

13 000

9 375 757

zákonné
odvody
(poj.)

12 266 213

481 858

4 237

3 030 243

708 320

1 233 297

57 727

836 000

69 143

730 261

48 848

463 844

- služby

153 268

95 369

- materiál,
prov. nákl.

451 981

407 667

8 879

239 127

- repre-fond

33 928

--

--

--

Stipendia

viz stip. fond

300 000

18 000

--

OSTATNÍ*)

ONIV
z toho:
- cestovné

133 029

1 855 270

-

--

-

Režijní
náklady

--

--

--

2 288 000

Náklady
CELKEM

52 078 980

3 486 155

92 964

15 530 000

*) Položka OSTATNÍ zahrnuje převod částky 1,900 tis do FUP,
bankovní poplatky, dále převody úhrad na výuku v doktorském
studiu a v distančním studiu mezi fakultami.

Kromě výše uvedených grantů byl fakultě přidělen
grant MŠMT, ze kterého byly v r. 2009 financovány
náklady ve výši 1,333 tis. Kč a 2 zahraniční granty
kde náklady dosáhly ve sledovaném období 90 tis.
Kč.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Samostatně evidovanou položkou jsou rozvojové
projekty, na něž byly přiděleny prostředky od MŠMT.
Náklady na 3 „domácí“ projekty (účelově určené na
zvyšování kvalifikace) přidělené fakultě činily v
uplynulém roce 300 tis. Kč a byly čerpány ve
100% ní shodě se schválenými rozpočty pro
jednotlivé zakázky. Projektem, dotovaným z
prostředků MŠMT v rámci Fondu rozvoje vysokých
škol je „zahraniční“ projekt Erasmus, na kterém byly
vykázány v r. 2009. náklady ve výši 84 tis. Kč.
Nově získala fakulta v r. 2009 projekt z Evropského
sociálního fondu, z něhož byly ve sledovaném
období uhrazeny náklady ve výši Kč 1,018 tis. a
zároveň do FUP převedena částka Kč 718 tis.
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Hospodaření fakulty – ostatní zdroje

STIPENDIA
Pro výplatu prospěchových a mimořádných stipendií
studentů prezenčního studia byly fakultě vyčleněny
prostředky ze stipendijního fondu, a to ve výši 3,581
tis. Kč (včetně převodu uspořené částky z loňského
roku). V r. 2009 bylo formou výše uvedených
stipendiích vyplacena celková částka 2.477 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že přidělená částka nebyla
ve sledovaném
hospodářském
období
plně
vyčerpána, předpokládáme, že vykázaný zůstatek
bude převeden do stipendijního fondu fakulty na r.
2010.
Kromě stipendijního fondu hospodařila fakulta
s těmito účelově danými prostředky:
Příspěvek na stipendia doktorandů
Zahraniční rozvoj – pomocná dotace
(související se studiem zahraničních studentů na
fakultě)
- z toho na stipendia zahraničních studentů

Decentralizovaný příděl z FRIMU

4 128
1 380
1 100
370 000

DARY
V rámci účelových dotací využila příslušná
pracoviště také prostředky, které získala formou
darů. Úhrnem představoval tento zdroj v r. 2009
částku 385 tis. Kč.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

konference. Celková částka nákladů vynaložených
v rámci takto získaných prostředků (včetně odvodu
na režii školy) činila 2,083 tis. Kč . V rámci
ekonomické činnosti nevýdělečné byly přiděleny
fakultě prostředky na ediční činnost, a to ve výši Kč
610 tis., z nichž fakulta pro uvedenou činnost
využila částku 577 tis.
Doplňková činnost ekonomická představovala již
tradičně na fakultě významnou součást jejího
hospodaření. V r. 2009 bylo v rámci doplňkové
činnosti na FFÚ evidováno 16 zakázek, z nichž 9
bylo ukončeno. Ostatní pokračují i v r. 2010. Časové
rozlišení z roku 2008 činilo Kč 1,754 tis., tržby
z doplňkové činnosti v r. 2009 činily Kč 3,325 tis.,
náklady v rámci doplňkové činnosti za rok 2009
vykázaly Kč 3,501.tis. Časové rozlišení pro rok 2010
činí Kč 1,578 tis. Srážka z výnosů doplňkové
činnosti ve prospěch VŠE činila celkem 241 tis. Kč
(7,5 % z dosažených tržeb) a srážka ve prospěch
fakulty 47 tis. Kč (2,5% z dosažených tržeb).

CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ
Pro ilustraci hospodaření fakulty v r. 2009 může
sloužit níže uvedená tabulka (graf), v níž jsou
podchyceny veškeré náklady, které bylo nutno
v uplynulém roce pokrýt v rámci jednotlivých
činností a k nim náležejících zdrojů. Z této tabulky a
výše uvedeného komentáře vyplývá, že tyto náklady
v úhrnu činily 96,250 tis. Kč.

Zdroj
hlavní činnost
věda a výzkum včetně VZ
granty GAČR vč. spoluřeš.
granty ostatní vč.zahraničních
dary, příspěvky a fondy
(stipend.fond,FRIM)
rozvojové projekty MŠMT, MŠMT FRVŠ
zahr.
projekt Evropského sociálního fondu
doplňková činnost nevýdělečná
doplňková činnost ekonomická
CELKEM náklady FFÚ

Kč
50 179
19 109
9 236
1 423
8 740
384
1 018
2 660
3 501
96 250 000

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ FAKULTY
V souvislosti s pokračující výměnou oken a
elektroinstalací, tentokrát na jižní straně I. patra
nové budovy, byly kompletně vybaveny, popř.
dovybaveny potřebným mobiliářem zbývající
místnosti na této straně fakulty. Prostředky, které
byly fakultě přiděleny v rámci FRIMu, byly využity
částečně na zakoupení reprografické techniky pro
dvě pracoviště fakulty a dále na vybavení nově
budované zasedací místnosti fakulty v přízemí nové
budovy. Pro modernizaci výpočetní techniky na
jednotlivých
katedrách
byly
využity
také
mimorozpočtové prostředky, a to jak z grantů, tak
částečně i z doplňkové činnosti.

Dalším mimorozpočtovým zdrojem prostředků na
fakultě byla tzv. doplňková činnost nevýdělečná,
pod níž byly evidovány - v rámci jednotlivých
zakázek - prostředky získané z poplatků za přijímací
řízení na bakalářské i magisterské studium,
poplatky za mimořádné studium, jakož i prostředky
získané od studentů doktorského studia –
samoplátců a prostředky určené pro nevýdělečné
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6
Přílohy

Seznam pracovníků fakulty v roce 2009
Seznam absolventů bakalářského studijního programu v roce 2009
Seznam absolventů magisterského studijního programu v roce 2009

Den s VŠE – tradiční každoroční setkání absolventů
VŠE

Příloha I: Seznam pracovníků fakulty v roce 2009

DĚKANÁT

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D - děkan
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – proděkan pro vědu
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. – proděkanka pro za
hraniční styky (do 28. února 2009)
doc. Ing. Marcela Ţárová, CSc. – proděkanka pro zahraniční
vztahy (od 1. března 2009)
doc. Ing. Marie Míková, CSc. – proděkanka pro pedagogiku
JUDr. Eva Vachulková – tajemnice fakulty
Darina Aneţka Kubová – sekretářka fakulty
Ing. Eva Dufková – tajemnice výzkumného záměru
Hana Kokešová – referentka pro vědu a doktorské studium
Pavlína Miřejovská – studijní referentka
Zdeňka Kosinová – studijní referentka
Hana Rasochová – studijní referentka
Jana Stehlíková – studijní referentka

KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. vedoucí katedry
Jarmila Vepřeková – sekretářka katedry
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
doc. Ing. Petr Dvořák, PhD.
prof. Ing. Karel Janda, Ph.D., Dr.MA.
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Ing. Stanislava Půlpánová, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc.
doc. Jitka Veselá, Ph.D.
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. – vedoucí katedry
Jarmila Petrůvová – sekretářka katedry
PhDr. Zuzana Hadj Moussová
prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
Ing. Alena Králová, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Ing. Marie Kučerová, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.
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KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. – vedoucí katedry
Zorka Kocourková – sekretářka katedry
Ing. Tomáš Brabenec
Ing. Tomáš Buus, Ph.D.
doc. Ing. František Ducheček, CSc.
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Ing. Lucie Jahodová, Ph.D.
Ing. Jan Jurečka, CSc.
Ing. PhDr. Josef Kutílek, M.B.A.
Ing. Ladislav Machoň
prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., M.B.A.
Ing. Pavla Maříková, CSc.
Ing. Barbora Rýdlová
Ing. Anna Staňková, CSc.
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
prof. Ing. Josef Valach, CSc.

KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – vedoucí katedry
Mgr. Darina Kubová – sekretářka katedry
Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Ing. Zdenka Cardová
Ing. Václav Černý, Ph.D.
Doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
Ing. Michal Hora, Ph.D.
Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
Ing. Jaroslava Janhubová
prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
doc. Ing. Vladimír Králíček,CSc.
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D.
Ing. Jaroslava Marhounová, Ph.D.
doc. Ing. Marie Míková, CSc.
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Ing. David Procházka, Ph.D.
Ing. Monika Randáková, Ph.D.
Ing. Jiří Rauš
doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Ing. Hana Takáčová
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
prof. Ing. Hana Vomáčková ,CSc.
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
Ing. Marie Zelenková, Ph.D.
doc. Ing. Marcela Ţárová, CSc.

KATEDRA MANAŢERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. – vedoucí katedry
Dagmar Tvrzová – sekretářka katedry
Ing. Miroslav Brabec
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Ing. Bohuslava Knapová, CSc.
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.
Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.
Ing. Jakub Stránský, CEMS-MIM
Ing. Martina Suchá
doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. – vedoucí katedry
Patricie Ţeníšková – sekretářka katedry
Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
Ing. Karel Brůna, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
doc. Ing. Jana Marková, CSc.
prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. – vedoucí katedry
Marie Halimová – sekretářka katedry
prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.
Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
doc. Ing. Lenka Láchová, CSc.
Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

CENTRUM PRO MONETÁRNÍ MAKRODYNAMIKU
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. - vedoucí
Ing. Roman Binter
Ing. Tran Van Quang, Ph.D.
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Příloha 2: Seznam absolventů bakalářského studijního programu v roce 2009

Finance
Bachan
Bakaj
Barkhanskyy
Bartoničková
Bártová
Bayer
Beran
Beranová
Blecha
Bodnárová
Boumová
Brabcová
Bradáčová
Brantalová
Csölle
Čáp
Čedíková
Číţek
Číţková
Daňhová
Davídková
De Diana Boro
Dezort
Dolejší
Drdová
Dryml
Eder
Fajnor
Fencl

Milan
Michal
Konstyantyn
Jitka
Hana
Ondřej
Marek
Petra
Radek
Tamara
Markéta
Hana
Petra
Bibiana
Gabriel
Daniel
Gabriela
Martin
Jana
Zuzana
Veronika
Markéta
David
Lukáš
Hana
Lukáš
David
Tomáš
Libor

Účetnictví a finanční řízení podniku
Bacalov
Octavian
Bartošová
Petra
Bazyuk
Ulyana
Bednaříková
Martina
Bedřichová
Eva
Benečková
Lenka
Benešová
Barbora
Benešová
Zuzana
Berková
Eva
Bienová
Lucie
Bláha
Tomáš
Bláhová
Soňa
Boučková
Markéta
Boula
Petr
Broţová
Michala
Cahová
Jitka
Cveková
Petra

Ferenčáková
Frýţelka
Fuková
Gevorgyan
Glavanakov
Grabovskaia
Habina
Hanuščáková
Haurylava
Hegenbart
Hejda
Hejnová
Horáček
Horecká
Hosan
Hranaiová
Hrušková
Hutlová
Ivanová
Jakoubek
Jakoubková
Janků
Jeţková
Julinová
Kabešová
Kaimová
Kapitán
Klečáková
Klestil

Jana
Martin
Markéta
Kristine
Pavel
Marina
Martin
Valéria
Volha
Roman
Josef
Gabriela
Jiří
Barbora
Pavel
Beáta
Tereza
Kateřina
Kristína
Jiří
Veronika
Zuzana
Tereza
Karolína
Karin
Nadira
Jiří
Eva
Karel

Klimša
Klovrza
Knupp
Konopíková
Korchomakha
Koťarová
Kovář
Krmenčíková
Krulová
Krušina
Kubát
Kubátová
Kubeš
Kučera
Kučerová
Kuna
Kuříková
Kůs
Lorenc
Louţenská
Mach
Machová
Maštalíř
Matějka
Mazancová
Mičková
Mikušová
Moravcová
Moulíková

Petr
Tomáš
Aleš
Monika
Světlana
Jitka
Petr
Jana
Ivana
Michal
Jan
Lenka
Jan
Lukáš
Renata
Petr
Petra
David
Jan
Jaroslava
Jonáš
Jana
Jakub
Václav
Hana
Klára
Pavla
Jana
Lucie

Mrázková
Mudrochová
Nechaeva
Nguyen
Nováková
Nursultanova
Pacovský
Paušová
Pavlíček
Pavlovič
Petrikovič
Peukertová
Piliarkinová
Pirochová
Pochylý
Pšurná
Rakhymzhan
Raková
Reznák
Rúfusová
Říman
Sagintayeva
Samek
Shpitontsev
Schichman
Smetanová
Soukupová
Stoklásková
Strelcov

Lucie
Petra
Svetlana
Thi Kim Tu
Kateřina
Zhaniya
Michal
Iva
Tomáš
Daniel
Jan
Petra
Eva
Dagmar
Lukáš
Pavla
Ardak
Zdeňka
Pavel
Markéta
Václav
Sholpan
Michal
Leonid
Roman
Linda
Martina
Martina
Olga

Šebková
Šestáková
Ševčík
Šindlerová
Šrámek
Šuran
Švecová
Tomášik
Tomčiak
Tugai
Uher
Urbánek
Vaclíková
Vágner
Valenčinová
Valtr
Varga
Večerek
Vítová
Vojnar
Vrzáňová
Wiedová
Zavadil
Zemková
Zůna
Ţák
Ţelezný

Zuzana
Kateřina
Michal
Zuzana
Ondřej
Ondřej
Eva
Ivan
Boris
Victor
Tomáš
Zdeněk
Taťána
Marek
Anna
Jan
Lukáš
Petr
Veronika
Jiří
Anna
Zuzana
Jakub
Kateřina
Zdeněk
Čestmír
Stanislav

Čandová
Čermák
Černá
Černický
Černobilová
Dang
Dávidová
Derner
Dobrovolná
Dolejší
Drobná
Dúbravčíková
Dufek
Ďurik
Ďurkáň
Dvořáková
Dvořáková

Kateřina
Jan
Irena
Marek
Jana
Trang Thu
Lucia
Tomáš
Jana
Veronika
Michaela
Lucia
Jiří
Jozef
Erik
Zuzana
Eva

Exlerová
Fikejzová
Frišová
Gabrielová
Gronichová
Handlovičová
Havlůj
Hejcmanová
Hlaváčová
Hlávková
Hlůţová
Horníčková
Horváth
Hulešová
Hůlová
Chaloupská
Chrástek

Lenka
Jana
Zlata
Andrea
Monika
Zuzana
Zdeněk
Sandra
Jana
Tereza
Zuzana
Lenka
Miroslav
Anna
Radka
Inka
Michal

Jakoubek
Jelínková
Jurková
Kalivodová
Káňová
Karla
Kefurtová
Kervitcerová
Klímková
Klímová
Knorová
Knytl
Koblíţková
Kořínek
Kotásková
Kotková
Koucká

Tomáš
Eliška
Tereza
Tereza
Monika
Tomáš
Michaela
Ludmila
Veronika
Marie
Pavla
Jan
Martina
Miroslav
Martina
Tereza
Tereza

Krahulcová
Kratochvílová
Kravar
Krejčí
Kruţíková
Kubešová
Kubínová
Kučerová
Kuchtová
Le
Litvanová
Lozovaya
Machová
Malík
Malinová
Masopust
Menčlová

Lucie
Eva
Jan
Filip
Veronika
Zuzana
Petra
Pavlína
Simona
Thi Thu Huong
Lucie
Karina
Zuzana
Miroslav
Irena
Pavel
Barbora
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Mihulková
Mikeš
Miková
Mikušová
Mitvalská
Modřická
Molková
Morsteinová
Nguyen
Novotná
Paňko
Pašková
Pašková
Pavlasová
Pavlátová

Alena
Jan
Tereza
Klára
Ţaneta
Adéla
Markéta
Adéla
Phuong Anh
Barbora
Tomáš
Markéta
Nikola
Veronika
Hana

Pechová
Pejlová
Pejšková
Pichlová
Plocová
Pokorná
Popelka
Přidalová
Přikryl
Puchalová
Ranglová
Rusňáková
Rybářová
Ryznerová
Říhová

Blanka
Gabriela
Helena
Lucie
Irena
Alţběta
Martin
Markéta
Vladimír
Lucia
Michaela
Ing. Zuzana
Petra
Magda
Zuzana

Samuelová
Samuelová
Sedmíková
Schlesinger
Sipták
Skalický
Soukupová
Stárková
Stejskalová
Stiborová
Stryjová
Sucharová
Svobodová
Šafrová
Šálová

Barbora
Hana
Tereza
Karel
Roman
Ivan
Petra
Kateřina
Martina
Jana
Iveta
Ivana
Lucie
Jitka
Monika

Šárková
Šenk
Šmídová
Špringl
Štěpán
Šudová
Švanda
Ťápalová
Toušková
Trnková
Trţická
Urban
Valík
Valjent
Valtrová

Zdeňka
Jiří
Stanislava
Jan
Jan
Markéta
Adam
Hana
Lucie
Eva
Kristýna
Pavel
Vladimír
Michal
Jana

Vaníčková
Večeřová
Vejtasa
Vladicescu
Vlčková
Vobecká
Vondráková
Vyoralová
Walterová
Zahradníková
Záruba
Zborovjanová
Zezulová
Zigmundová
Ţák

Lucie
Zdeňka
Radek
Andrei
Zuzana
Zdeňka
Ivana
Kateřina
Martina
Kristýna
Ondřej
Emilía
Eva
Alena
David

Bankovnictví a pojišťovnictví
Andr
Jakub
Bartošek
Vít
Burešová
Nina
Doleţel
Tomáš
Hájková
Veronika
Hrouda
Jiří
Hübnerová
Petra
Chudá
Klára
Kejklíček
Roman

Král
Krupová
Kučera
Kučerová
Kudrová
Ledvina
Lidmaňská
Makešová
Malcherová

Michal
Tereza
Martin
Barbora
Michaela
Jan
Kateřina
Veronika
Yvona

Masopustová
Nováková
Novotný
Pak
Pankratzová
Peniašková
Petr
Rapantová
Ruleová

Bc. Tereza
Zuzana
Marek
Anastassiya
Jana
Lenka
Pavel
Nela
Monika

Růţková
Rybák
Součková
Tesařová
Veselovský
Vojáček
Vojtíšková
Vostřelová
Wienerová

Lucie
Zdeněk
Barbora
Veronika
Eduard
Petr
Kristýna
Radana
Kateřina

Kovalenko
Do Viet
Hafizi
Jabůrková
Spozdil
Zikmund

Olha
Viet
Ani
Eva
Jaroslav
Michal

Pojišťovnictví
Bolfová
Brothánek
Čahojová
Dvořáková
El-Moussawi
Erofeeva
Floriánová

Fortunová
Hromada
Hroneš
Kabelková
Karamonová
Kolmanová
Komjatiová

Renáta
Michal
Ondřej
Zuzana
Petra
Vendula
Ivana

Kovaljevová
Kučera
Kulhánková
Lazáková
Le
Marková
Motisová

Dijana
Michal
Martina
Jitka
Thi Thanh
Lenka
Eliška

Müller
Pavelková
Ponomarev
Pospíšil
Ryšavá
Řeháková
Stuchlík

Michal
Lucie
Jan
Marek
Jana
Eliška
Jiří

Šebková
Šotola
Tomanová
Vlček
Zindulková

Kateřina
Jiří
Bohumila
Michal
Kateřina

Veronika
Ondřej
Lucie
Michaela
Chadi
Ekaterina
Ivana

Zdanění a daňová politika
Alexiová
Karolína
Bělohradová
Eva
Bierhanzlová
Adéla
Bušovská
Monika
Doubková
Anna
Ďurišová
Milena
Eretová
Veronika
Fajtová
Kristýna
Finance – Daně a finanční kontrola
Audy
Daniel
Bechníková
Eva
Burdová
Markéta
Červená
Lucie
Duben
Josef
Frydrýšková
Jana

Jochová
Kaftanová
Karasová
Kavková
Kmoch
Konvička
Kopová
Kučerová
Jarošová
Jeřábek
Jeřábková
Kolihová
Kozák
Koţelská
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Magdalena
Barbora
Veronika
Petra
Daniel
Michal
Markéta
Lenka
Jana
Jiří
Jana
Radka
Vojtěch
Aneta

Mácová
Maryško
Michalcová
Petáková
Petráňová
Polláková
Popelářová
Pribulová

Lucie
Michal
Gabriela
Ivana
Lenka
Klára
Šárka
Lucie

Mrázová
Nymš
Paško
Procházková
Roďanová
Skrbková

Tereza
Martin
Michal
Aneta
Kateřina
Lucie

Radilová
Rusovová
Sasková
Scholtz
Sobotková
Špírková
Štefanský
Štefek
Smiková
Staňková
Strych
Šteinbachová
Trnka
Tykvartová

Marcela
Ivana
Lenka
Michal
Lucie
Veronika
Miroslav
Michal
Martina
Zuzana
Lukáš
Nela
Michal
Romana

Talíř
Tomášová
Trávníčková
Tydlačková
Vágnerová
Veselá
Vorlíková
Zábrodský
Vránová
Zágorová
Zhedzik

Jan
Eva
Jana
Ivana
Klára
Klára
Ivana
Jan
Veronika
Barbora
Artsiom
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Příloha 3: Seznam absolventů navazujícího magisterského studijního programu v roce 2009

Finance
Ţeljko
Tomáš
Klára
Dagmara
Pavlína
Jiří
Bronislav
Klára
Vojtech
Jiří
Martin
Silvia
Účetnictví
podniku
Matúš
Monika
Irena
Ondřej
Petra
Jana
Kateřina
Lucie
Lenka
Anna
Jana
Jana
Milena
Gabriela
Pavel
Petra
Jana
Daniela
Hana
Zbyněk
Kamil
Kamil
Martin
Petr
Josef
Jaroslav
Stanislav
Klára

a

Bačanji
Beneda
Bíbová
Branikovičová
Cahová
Čech
Číţ
Dobrovolná
Dohányos
Doleţal
Drotár
Gallová
finanční řízení
Babinec
Bahenská
Bartošová
Basař
Baxová
Beldíková
Berková
Bicerová
Brejchová
Búřilová
Ciprovská
Čapková
Dostálová
Ďurianová
Ebr
Fialová
Gerţová
Gorylová
Hadravová
Halíř
Hanáček
Hanzlík
Heger
Hejhal
Hejl
Hejnyš
Hlavna
Houšová

Josef
Miroslav
Lucie
Eliška
Jiří
Zuzana
Eva
Martina
Vratislav
Michal
Martina
Ján
Karla
Zuzana
Barbora
Marie
Zdenka
Jana
Petra
Dana
Veronika
Michal
František
Martin
Natalia
Petr
Petra
Michal
Anna
Tereza
Taťána
Lenka
Tereza
Lucie
Miloš
Petra
Šárka
Veronika
Petra
Petr
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Garabáš
Halapin
Hansenová
Heidlerová
Heřman
Hronská
Jelínková
Kavecká
Kokeš
Kolesár
Koplová
Kováč
Hrdličková
Hromádková
Hubáčková
Hubáčková
Hurajtová
Chrobáková
Janďourková
Kabourková
Kalíková
Kaplan
Kašpar
Kašpar
Kataeva
Kočer
Kolářová
Konderla
Kopečková
Köppelová
Kosinová
Kosková
Kovaříková
Koţíšková
Krejčí
Krňanská
Krzyţanková
Kříţová
Kubešová
Kudela

Ondřej
Vojtěch
Michal
David
Tereza
Miroslav
Igor
Lucie
Robert
Josef
Štěpán
Vladimíra
Lenka
Barbora
Lukáš
Lucie
Marie
Dana
Martin
Irena
Elena
Petr
Miroslava
Jana
Lucie
Lucie
Martina
Lucie
Alexandra
Eliška
Stanislav
Peronela
Lubomír
Adam
Lukáš
Ivana
Dana
Aleš
Martina
Jana

Kubík
Kunc
Kymlička
Machoň
Menšíková
Mihalik
Mora
Němcová
Němeček
Novotný
Osička
Pailová
Kuldová
Kušnírová
Kvapil
Kvasničková
Lachoutová
Liptáková
Lukas
Luňáčková
Lupusoru
Mac
Makrlíková
Malá
Mandryková
Mařasová
Mašterová
Matoušková
Mauerová
Mináriková
Miškovič
Molnárová
Nakládal
Narwa
Oplt
Ouředníková
Pavelková
Pém
Podzimková
Pojerová

Tomáš
Stanislav
Olga
Martina
Marek
Michal
Věra
Adriána
Krisztína
Matin
Marek
Ivo
Martina
Lucie
Zuzana
Martina
Michaela
Artur
Alena
Andrea
Roman
Hana
Irena
Kateřina
Lenka
Zdeněk
Ondřej
Michal
Radim
Barbora
Eliška
Eva
Renata
Lucie
Lucie
Jana
Iva
Markéta
Kateřina
Ľubomír

Paul
Pavlas
Pavlova
Petrášová
Pjevič
Polák
Potácelová
Rothová
Struhár
Stuchlík
Suchomel
Šenkyřík
Poláchová
Polcrová
Potočková
Pourová
Rulcová
Rutkouski
Řezáčová
Schäfrová
Sklenár
Skučková
Slabá
Sládková
Slepičková
Starý
Stopa
Straka
Světlík
Svobodová
Svobodová
Šabatková
Šálková
Šašková
Šimanová
Šmídová
Štochlová
Štrobachová
Šůmová
Šurina

Andrej
Zuzana
Vladimíra
Lubomíra
Zdeněk
Tomáš
Tomáš
Helena
Marek
Radka
Petr
David
Monika
Pavlína
Milena
Mariana
Jana
Veronika
Jitka
Lenka
Helena
Michaela
Monika
Martina
Viktoriya
Jana
Martina
Petra

Šnajder
Špinerová
Šťastná
Štiblariková
Štolc
Tomovič
Truchlý
Valášková
Veselý
Zemanová
Zlámalík
Ţvak
Švandrlíková
Tomášková
Tůmová
Valášková
Velflová
Viktorová
Vitujová
Vláčilová
Vladeková
Vlachová
Vodičková
Vokounová
Yordanova
Hristova
Zellerová
Zvolánková
Ţďárská
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Zdanění a daňová politika
Jaroslava
Bílková
Klára
Dokoupilová
Hana
Fajtová
Blanka
Jindrová
Petra
Juračková

Lenka
Daniela
Jitka
Tereza
Pavla

Lischková
Martincová
Martinová
Paichlová
Plasová

Jana
Petra
Kateřina
Martina
Tereza

Bankovnictví a pojišťovnictví
Veronika Bauerová
Miloš
Brečka
Jana
Čápová
Eva
Černá
Václav
Fiala
Michaela Filippi
Peter
Gašpárek

Zuzana
Jan
David
Ondřej
Eva
Lucie
Jan

Hamáčková
Hanzalík
Havlíček
Horák
Hořínková
Kolářová
Kordík

Iva

Finance a oceňování podniku
Josef
Adam
Kateřina Doleţalová
Lucie
Hanáková
Veronika Hašková

Michal
Ondřej
Petra
Tomáš

Holub
Hora
Hurtová
Köhler

Učitelství
ekonomických
předmětů pro střední školy
Jitka Granátová

Plešingerová
Prochásková
Roučková
Rumanová
Sládková

Dagmar
Ondřej
Jana
Vendula
Petra

Sobotová
Špetla
Těhlová
Tunklová
Váchová

Barbora
Eva
Jiří
Stanislava

Vernerová
Veselá
Vondrák
Zeťová

Kateřina
Zuzana
Ivana
Jana
Tomáš

Krajčovičov
á
Kroutilová
Kubíková
Mathonová
Melkusová
Menčík

Monika
Daniela
Alena
Marie
Martin
Markéta
Alena

Mijovičová
Mišičková
Nemšáková
Plachá
Rychtárik
Šandová
Šteidlová

Dominik
a
Tomáš

Veselá

Leona
Jiří
Michal
Matin

Koláčková
Kolařík
Kvak
Mrkos

Jan
Filip
Marek
Olga

Řeřicha
Strohwasser
Surgoš
Trpáková

Markéta Ulčová

Wartlik

Petra Jiránková

Program Finance and Accounting
for Common Europe
Lucie Pýchová
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