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Rok 2011 byl rokem, ve kterém Fakulta financí a účetnictví 

oslavila 20 let od svého založení. Pro univerzitu jistě není 

dvacet let věkem, který by ji řadil ke školám s bohatou tradicí, 

na straně druhé však toto výročí nesporně ukázalo na to, že 

vznik fakulty  spojující dva významné ekonomické obory – 

finance a účetnictví byl dobrou myšlenkou, která prokázala 

svoji životaschopnost. 

Fakulta si dvacetileté výročí připomněla slavnostním 

setkáním, na kterém se nejen ohlédla za uplynulými roky, ale 

rovněž čestným uznáním poděkovala osobnostem, které se 

významným způsobem zasloužili o její vznik a rozvoj. 

V oblasti studijní a pedagogické lze za hlavní pozitivum roku 

2011 považovat to, že si Fakulta udržela zájem uchazečů na 

srovnatelné úrovni s roky předchozími, což ji umožnilo nejen 

přijmout ke studiu požadovaný počet studentů, ale zejména 

udržet i potřebné nároky na jejich úroveň. 

Počet studentů, které Fakulta mohla přijmout, byl poprvé po 

letech limitován, což se zejména u navazujícího magisterského 

studia projevilo v tom, že nebylo možné přijmout všechny 

absolventy bakalářského studijního programu. Lze očekávat, 

že počet přijímaných studentů se bude do budoucna dále 

snižovat, což na jedené straně může vyvolávat zvýšenou 

motivací pro studenty, na straně druhé to bude zřejmě spojeno 

i s poklesem finančních prostředků přidělovaných Fakultě. 

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byl uplynulý rok ve 

znamení posledního roku vědeckovýzkumného záměru. 

Během sedmi let jeho trvání řešitelský tým zpracoval řadu 

významných publikací, které zásadně přispěly k pozitivnímu 

hodnocení Fakulty. Rovněž dva odborné časopisy vzniklé v 

rámci záměru se etablovaly jako uznávaná odborná periodika 

zařazená mezi recenzované časopisy na seznamu Rady vlády 

pro vědu a výzkum. Celkově pozitivní hodnocení sedmiletého 

závěru bylo zásluhou celého řešitelského týmu, nicméně 

rozhodující podíl na úspěšném průběhu a završení měl určitě 

odpovědný řešitel – prof. Petr Marek, za což mu náleží velké 

uznání. 

Podobně lze v tomto směru hovořit o roli prof. Jana Kodery, 

který v roce 2011 úspěšně završil činnost Centra pro 

dynamickou ekonomii, v jehož čele po celou dobu stál. 

Výsadní postavení Fakulty v oblasti publikačních výstupů v 

rámci VŠE ukázaly výsledky soutěže rektora o nejlepší 

publikaci, kdy se ve všech třech kategoriích na prvních místech 

umístili autoři z naší Fakulty. 

Pozitivní ohlas v odborné veřejnosti i v roce 2011 vzbudily akce 

pořádané Fakultou. Vedle již tradičních konferencí pořádaných 

katedrou veřejných financí a manažerského účetnictví, se jako 

výborný nápad ukázalo uspořádání účetní olympiády pro 

studenty středních škol.  

Za finanční podpory nadace Citibank Fakulta uspořádala 

konferenci Jak správně finančně vzdělávat dospělé, na které 

se sešly téměř dvě stovky účastníků. 

Uplynulý rok byl i prvním rokem činnosti Institutu energetické 

ekonomie, který byl založen k počátku roku. Zejména aktivním 

přístupem jeho vedoucího ing. Igora Paholka se podařilo 

přitáhnout na Fakultu řadů významných odborníků z praxe a 

umožnit tak studentům se zájmem o tuto perspektivní oblast 

proniknou hlouběji do aktuálních praktických problémů. 

Za významné pro Fakultu bylo i získání nových partnerů 

Fakulty – společností Fincentrum a KPMG, které rozšířily okruh 

stávajících partnerů – Deloitte a Pricewaterhouse. 

Celkově lze shrnout, že Fakulta se zaměřuje vedle své hlavní 

pedagogické a vědecké náplně činnosti na okruh aktivit, které 

jsou přínosem zejména pro studenty Fakulty a její další 

intenzívní rozvoj. 

To bude velmi důležité i pro další roky, kdy 

zejména pokles finančních prostředků 

jdoucích z veřejných rozpočtů a větší tlak na 

kvalitativní charakteristiky bude vyžadovat 

větší úsilí pro zajištění rozpočtu Fakulty a 

udržení jejího postavení jako přední 

ekonomické fakulty v ČR. Potenciál k tomu 

Fakulta jistě má, nicméně bez většího 

nasazení jak akademických pracovníků, tak 

i studentů se jí ho jen stěží podaří naplnit. 
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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. 

Obory magisterského studijního programu Fakulta v rámci navazujícího magisterského 

studijního programu Finance a účetnictví realizovala sedm hlavních specializací (oborů) 

v českém jazyce v prezenční formě. 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“.  
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Počet studentů K 31. říjnu 2011 studovalo na Fakultě 

financí a účetnictví v bakalářských, pětiletých 

magisterských, dvouletých navazujících magisterských a 

doktorských studijních programech celkem 3388 

studentů, což představuje ve srovnání se stejným 

obdobím minulého roku pouze nárůst – o 148 studentů, 

v relativním vyjádření to je o 4,56%. 

Struktura studentů Podíly studentů v jednotlivých 

studijních programech zůstaly praktický shodné jako 

v předchozím roce. Největší podíl připadal na studenty v 

bakalářském studijním programu (57 %, ve srovnání 

s předchozím rokem je to pokles o 3 procentní body), 

podíl studentů v magisterských studijních programech 

činil celkem 39%, ve srovnání s předcházejícím rokem se 

tento podíl dále zvýšil (+3 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 dosáhl pouze 0,01%).  

Nejmenší podíl studentů je zapsán v doktorském 

studijním programu (5%), 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 zvýšil. 

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). 

Podíly českých a zahraničních studentů I v roce 2011 

bylo v jednotlivých českých studijních programech 

významné zastoupení studentů ze zahraničí. Jejich podíl 

na celkovém počtu studentů fakulty představoval 19,5% 

a ve srovnání s rokem předchozím se tento podíl zvýšil o 

0,5 procentního bodu. 

Struktura studentů dle jednotlivých programů 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

Doktorský 
studijní 
program 

Magisters
ký pětiletý 
studijní 
program 

Navazující 
magistersk
ý studijní 
program 

Bakalářský 
studijní 
program 1675 

386 

743 

107 

28 

0 

151 

11 

1620 

418 

886 

145 

10 

7 

122 

14 

1492 

439 

1008 

153 

5 

3 

124 

20 

1489 

434 

1099 

206 

3 

0 

136 

21 

0 500 1000 1500 2000 

Češi 

Cizinci 

Češi 

Cizinci 

Češi 

Cizinci 

Češi 

Cizinci 

B
ak

al
ář

sk
é

 
st

u
d

iu
m

 

N
av

az
u

jíc
í 

m
ag

is
te

rs
ké

 
st

u
d

iu
m

 

P
ě

ti
le

té
 

m
ag

is
te

rs
ké

 
st

u
d

iu
m

 
D

o
kt

o
rs

ké
 

st
u

d
iu

m
 

2011 

2010 

2009 

2008 

2
 0

2
8

 

2
 4

1
8

 

2
 5

9
7 

2
 6

3
9

 

2
 6

2
9

 

2
 7

2
7

 

452 483 504 583 615 661 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cizinci Češi 

Struktura studentů dle jednotlivých studijních programů Počty českých a zahraničních studentů v jednotlivých 

programech 
Podíl českých a zahraničních studentů 



PPŘŘIIJJÍÍMMAACCÍÍ  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  DDOO  BBAAKKAALLÁÁŘŘSSKKÉÉHHOO  SSTTUUDDIIJJNNÍÍHHOO  PPRROOGGRRAAMMUU                      http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/  

Počty uchazečů Celkový počet uchazečů přihlášených ke 

studiu v akademickém roce 2011/12 do oborů v 

bakalářském studijním programu se ve srovnání s 

předchozím rokem zvýšil o více než 2,8% (což v 

absolutním vyjádření představovalo více o 75 uchazečů).  

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.  

 

Bodové limity Bodové limity pro přijetí korespondovaly s 

počtem uchazečů a počty přijímaných studentů na 

jednotlivé obory.  K mírnému poklesu bodového limitu 

došlo u oboru Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance a 

Účetnictví a finanční řízení podniku. Naopak k nárůstu 

bodového limitu došlo u oboru Zdanění a daňová politika. 

U oboru Učitelství praktického vyučování v ekonomickém 

vzdělávání bodový limit byl prakticky na minimálním 

počtu bodů potřebném ke složení přijímací zkoušky. 

 

 

Počty přijatých studentů Fakulta přijala ke studiu celkem 

985 studentů, což představuje 35,6% z celkového počtu 

přihlášených uchazečů (o 5,9 procentního bodu méně 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 byl opět patrný vyšší zájem o 

obory Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance, naopak 

procento přijatých uchazečů bylo u oborů Zdanění a 

Učitelství  podstatně vyšší. 

 

Bodové limity pro přijetí 

Obor 
Bodový limit 

rok 

2008 

rok 

2009 

rok 

2010 

rok 

2011 

Bankovnictví a pojišťovnictví  150 152 146 145 

Finance 145 149 150 147 

Účetnictví a finanční řízení 

podniku 
142 134 142 141 

Učitelství praktického 

vyučování v ek. vzdělávání 
100 106 100 100 

Zdanění a daňová politika 110 104 120 128 

Počty přijatých studentů 

Obor 

Počet přijatých 

rok 

2009 

rok 

2010 

rok 

2011 

rok 

2011 

v % z 

přihláše

ných 

Bankovnictví a pojišťovnictví  238 229 197 31 

Finance 379 372 325 35 

Účetnictví a finanční řízení 

podniku 
365 352 297 

30 

Učitelství praktického 

vyučování v ek. vzdělávání 
17 27 30 107 

Zdanění a daňová politika 126 136 136 85 
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Obsah přijímacího řízení do magisterského 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 

2011/2012 proběhlo v lednu a srpnu 2011.  

 

Počty uchazečů Počty uchazečů se ve srovnání s 

předchozím rokem změnily, nárůst zaznamenaly všechny 

obory.  

 

Počty přijatých Z uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím 

zkouškám do navazujícího studijního programu, jich 

úspěšně složilo obě části zkoušky 36% (zkoušku z 

ekonomie složilo 65% a zkoušku z odborného předmětu 

53% uchazečů), což je stejný výsledek jako v roce 2010, 

kdy u obou částí zkoušky uspělo 36% uchazečů. 

Na základě výsledků u přijímacích zkoušek bylo přijato 

celkem 136 studentů, což představuje 36% z počtu 

uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám. 

Přijímací zkoušky na doktorský studijní program 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 2011. 

Fakulta na základě výsledků přijímacího řízení přijala ke 

studiu celkem 42 studentů (Finance 18, Účetnictví a 

finanční  řízení podniku 20, Teorie vyučování 

ekonomických předmětů 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SE DOSTAVILI K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE DO 

NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU 

Obor 

Počet 

přihláše-

ných 

dostavilo 

se 

v  % 

z přihláše- 

ných 

Bankovnictví a pojišťovnictví  92 62 67 

Finance 146 69 47 

Finance a oceňování podniku 69 42 61 

Účetnictví a fin. řízení podniku 157 107 68 

Učitelství ek. předm. pro SŠ 12 7 58 

Zdanění a daňová politika 75 60 80 

POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SLOŽILI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 

NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU 

Obor 
Prospělo 

ekonomie 
odborný 

předmět 

z obou 

předmětů 

Bankovnictví a pojišťovnictví  42 35 22 

Finance 53 49 36 

Finance a oceňování podniku 29 26 13 

Účetnictví a fin. řízení podniku 56 37 27 

Učitelství ek. předm. pro SŠ 7 7 7 

Zdanění a daňová politika 33 30 17 

POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ DO NAVAZUJÍCÍHO 

MAGISTERSKÉHO PROGRAMU 

Obor Přijato 

 2010 2011 

v % z 

dostave

ných 

Bankovnictví a pojišťovnictví  10 22 35 

Finance 22 36 52 

Finance a oceňování podniku 12 13 31 

Účetnictví a fin. řízení podniku 16 27 25 

Učitelství ek. předmětů pro SŠ - 7 100 

Zdanění a daňová politika 10 17 28 
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Počty absolventů bakalářských oborů 

Počty absolventů Během roku 2011 úspěšně ukončilo 

studium na Fakultě financí a účetnictví celkem 817 

studentů, z toho 481 studentů v bakalářském studijním 

programu, 326 studentů v magisterském studijním 

programu a 10 studentů v doktorském studijním 

programu.  

Ve srovnání s rokem předchozím to představuje nárůst o 

12 studentů (+1,5%). Ten byl způsoben vyšším počtem 

absolventů jak bakalářského studijního programu 

(+0,2%), tak i absolventů magisterského studijního 

programu (+4,8%).    

 

 
 

Obhajoby disertačních prací  V roce 2011 bylo v rámci 

třech oborů doktorského studijního programu Finance a 

účetnictví, které jsou na fakultě akreditovány, obhájeno 

celkem 10 disertačních prací, z toho 6 na oboru Finance, 

4 na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. 

 

 

 

 

 

Obhájené disertační práce na oboru Finance 

Autor Téma práce Školitel 

Ing. Jana 
Tepperová 

Koordinace sociálního 
zabezpečení v  Evropě a  její 
mikroekonomické 
a makroekonomické implikace 

prof. 
Vančurová 

Ing. Jana 
Weberová 

Významné determinanty daňových 
výnosů osobní důchodové daně 

prof. 
Kubátová 

Ing. Bohumil 
Stádník 

Model dynamického finančního 
trhu 

prof. 
Musílek  

RNDr. Hana 
Hladíková 

Metody konstrukce výnosové 
křivky státních dluhopisů na 
českém dluhopisovém trhu 

doc. 
Radová 

Ing. František 
Jakub 

Analýza modelů regulace a dozoru 
nad finančním trhem 

prof. 
Musílek 

Ing. Lukáš 
Štěpánek 

Pojišťovnictví ve fázi strukturálních 
změn vyžadující nové vnitřní 
uspořádání pojišťoven 

prof. 
Daňhel 

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční 

řízení podniku 

Ing. Karel 
Martiník 

Analýza vykazování leasingů 
podle IFRS 

doc. 
Krupová 

Ing. Štěpán 
Kmoch 

Uživatelská rizika auditovaných 
účetních závěrek 

prof. 
Müllerová 

Ing. Lenka 
Velechovská 

Aspekty a souvislosti 
elektronického účetního 
výkaznictví 

doc. 
Mejzlík 

Ing. František 
Tregler 

Private Equity prof. Mařík 
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Zaměření vědeckovýzkumné činnosti  

Vědecko-výzkumná činnost fakulty v roce 2011 navázala na 

dosavadní její prestižní postavení v oblasti domácího finančně-

účetního výzkumu a zaměřila se na úzké propojení 

s doktorským studijním programem. Vědecko-výzkumná 

činnost fakulty byla zejména realizována v rámci podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumu, vývoje a inovací 

fakulty. V rámci této podpory realizovala fakulta následující 

aktivity:   

 Soutěž děkana o tvůrčí volno akademického pracovníka.   

V roce 2011 fakulta poskytla 1 tvůrčí volno (doc. Leoš Vítek), 

v délce šesti měsíců podle § 76, zák.111/98 Sb., a to 

v zimním semestru 2011/2012.  

 -Podpora prezentace výsledků na mezinárodních 

konferencích. 

Fakulta podporovala aktivní účast akademických pracovníků 

na mezinárodních konferencích, a to za předpokladu, že jejich 

příspěvky byly přijaty programovým výborem příslušné 

konference. 

 Podpora excelentní publikační činnosti. 

Fakulta podporovala excelentní publikační aktivity 

akademických pracovníků. Prioritně se jednalo o publikování  

impaktovaných článků a recenzovaných článků, uvedených na 

seznamech uznávaných periodik.  

 Cena děkana o nejlepší publikační činnost. 

Fakulta uskutečnila soutěž o nejlepší knižní publikaci, o 

nejlepší článek s oponentním řízením a o nejlepší publikační 

činnost studentů doktorského studia. 

 Podpora získávání externích grantů.  

Fakulta podporovala úspěšné zapojení akademických 

pracovníků do externích výzkumných soutěží.  

 

  

   

 Pořádání vědeckých konferencí  

Fakulta financí a účetnictví a její katedry pokračovaly 

v organizaci vědeckých konferencí a uspořádaly v roce 2011 

čtyři odborné konference a jeden workshop: 

 16. ročník mezinárodní konference Teoretické a 

praktické aspekty veřejných financí (katedra veřejných 

financí, Praha 8. – 9. 4. 2011),  

 12. ročník konference studentů doktorského studia na 

Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (Praha, 27. 5. 

2011), 

 6. ročník mezinárodní konference Řízení výkonnosti: 

kde leží konkurenční výhoda? (katedra manažerského 

účetnictví, Praha 14. – 16. 9. 2011), 

 11. ročník pedagogické konference na téma 

„Problémové oblasti účetního výkaznictví“ (katedra 

finančního účetnictví a auditingu, Praha 3. 12. 2011), 

 workshop Regulační prostředí pro akvizice a fúze 

(katedra finančního účetnictví a auditingu, Praha 11. 

11. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kvf.vse.cz/view.php?cisloclanku=2008110001
http://kvf.vse.cz/view.php?cisloclanku=2008110001
http://kmu.vse.cz/konference2010/uvodni.php
http://kmu.vse.cz/konference2010/uvodni.php
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Granty od GAČR  Paralelně 

s výzkumnými aktivitami 

zahrnutými do výzkumného 

záměru FFÚ se na většině 

fakultních pracovišť rozvíjela 

vědecká a výzkumná činnost 

financovaná z externích 

grantů. 

Interní granty Grantová rada 

fakulty vyhodnotila a 

posoudila podle stanovených 

principů (vědecká hodnota 

projektu, očekávaný přínos 

projektu pro vědecký rozvoj 

VŠE, odborné předpoklady 

řešitelského týmu, 

adekvátnost finančních 

požadavků, kvalita a rozsah 

publikačních výstupů) projekty 

v rámci soutěže na podporu 

specifického vysokoškolského 

výzkumu prováděného 

studenty doktorského 

studijního programu nebo 

magisterského studijního 

programu ve spolupráci se  

svými školiteli. Na základě 

návrhu Grantové rady fakulty 

pak Interní grantová agentura 

VŠE rozhodla o přidělení 

následujících grantů: 

 

 

 

GRANTY Z GAČR POKRAČUJÍCÍ V ROCE 2011 

Nestabilita finančních trhů a 

efektivnost jejich regulace 

reg. č. P402/10/0289, řešitel: prof. 

Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., doba 

řešení 2010-2012 

Komparativní analýza národních 

účetních a daňových systémů v EU 

s důrazem na přeshraniční fúze 

reg. č., P403/10/1982, řešitel: doc. 

Ing. Marcela Žárová, CSc., doba řešení  

2010-2012 

 

 

GRANTY Z GAČR ZAHÁJENÉ V ROCE 2011 

Analýza efektivnosti veřejných 

zakázek 

reg. č. P403/11/0458, řešitel:  

doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., doba řešení 

2011-2013 

Aktuální problémy oceňování pro 

potřeby řízení společnosti: 

vlastnický a manažerský přístup 

reg. č. P403/11/0002, řešitel:  

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., doba řešení 

2011-2013 

 

 

  

GRANTY Z GAČR ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉ V ROCE 2011 

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 

Veřejné výdaje 

v postsocialistických státech 

Evropské unie 

reg. č., GA402/09/0283, řešitel: prof. 

Ing. Vratislav Izák, CSc., doba řešení  

2009-2011 

Nelineární dynamika v peněžní 

ekonomii a financích. Teorie a 

empirické modely 

reg. č. GA402/09/H045, řešitel: prof. 

RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc., doba 

řešení 2009-2011 

Strukturální distorze v daňovém 

systému a jejich vliv na investiční 

rozhodování 

reg. č. GA402/09/1294, řešitel:  

prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doba 

řešení 2009-2011 

Problémy korelace v řízení 

finančních rizik 

reg. č. GA402/09/0380, řešitel: 

doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D., doba řešení 

2009-2011 

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 

Tržní riziko a finanční deriváty 
reg. č. GA402/09/0732, řešitel:  

RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., doba řešení  

2009-2011 

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 

GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE 

Otevřenost a srozumitelnost státního rozpočtu 

reg.  č 1/2011, řešitel:  

Ing. Lucie Sedmihradská, 

Ph.D.  

Náklady reorganizace (dle insolventního 

zákona v ČR) a způsoby jejich snižování v ČR 

reg. č. 2/2011, řešitel:  

Ing. Tatiana Škerlíková 

Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a 

jejich přínosem k finanční pozici podniku 

reg. č. 5/2011, řešitel:  

Ing. Artur Rutkouski 

Systém měření a řízení výkonnosti podniku a 

jeho vazba na systém odměňování a motivace 

pracovníků  

reg. č. 9/2011, řešitel:  

Ing. Petr Petera 

12. ročník konference studentů doktorského 

studia Fakulty financí a účetnictví 

reg. č. 11/2011, řešitel:  

Ing. David Procházka, Ph.D.  

Konference TPAVF a workshop pro doktorandy 

VŠE 

reg. č. 12/2011, řešitel:  

Ing. Savina Finardi 

Oceňování technologických podniků 
reg. č. 14/2011, řešitel: 

 Ing. Pavel Tůma  

Analýza dopadů komunikačních problémů 

na kvalitu účetního výkaznictví 

reg. č. 15/2011, řešitel:  

Jana Roe, CPA 

Empirický výzkum a zveřejňování účetních 

závěrek v ČR 

reg. č. 20/2011, řešitel: 

Ing. Gabriela Ďurianová 

Průzkum aktuálních souvislostí finančního 

výkaznictví neziskových organizací v ČR 

reg. č. 22/2011, řešitel: 

 Ing. Miroslav Hálek 
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Publikační činnost v roce 2011  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 

rovněž hojně využívány nejen ostatními ekonomickými 

fakultami v ČR, ale i na Slovensku. V roce 2011 bylo 

akademickými pracovníky fakulty publikováno celkem 5 

knižních publikací a 4 učebnice, 13 článků v časopisech 

s pozitivním impakt faktorem, 22 článků v časopise 

(Scopus), 85 recenzovaných článků, 106 nerecenzovaných 

článků a 274 ostatních příspěvků. Základním cílem 

fakulty však není kvantitativní přístup k publikační 

činnosti, ale v centru pozornosti zejména stojí kvalitativní 

úroveň vydaných publikací, o čemž svědčí přední umístění 

akademických pracovníků nebo doktorandů fakulty 

v celoškolských soutěžích.  

Fakultní soutěže S cílem podpořit vysokou kvalitu knižních 

publikací a recenzovaných článků vyhlásil v roce 2011 

děkan fakulty 12. ročník soutěže o nejlepší knižní 

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 složené ze všech profesorů fakulty a stali 

se jimi Ing. Molín a doc. Witzany. v kategorii knižní 

publikace, prof. Janda v kategorii článku v časopise 

s oponentním řízením a Ing. Žďárek za publikační činnost 

studentů doktorského studia. 

Habilitační řízení V rámci habilitačního řízení se 

uskutečnily dvě přednášky. 

Na základě úspěšného habilitačního řízení jmenoval rektor 

tyto nové docenty z fakulty: RNDr. Jiřího Witzanyho, Ph.D. 

a Ing. Stanislava Klazara, Ph.D. Oba byli jmenováni 

docenty pro obor Finance. 

V roce 2011 bylo zahájeno habilitační řízení Ing. Jiřímu 

Pelákovi, Ph.D., Ing. Petru Polákovi, Ph.D. a Ing. Janě 

Skálové, Ph.D.  

 

 

ÚSPĚŠNÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2011 

Ing. Jiří Witzany, Ph.D. 
Regulatorní kapitál podle 

Basel II a neočekávané 

kreditní riziko 

Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. 
Celoživotní redistribuční 

dopady důchodového 

pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELOŠKOLSKÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE 

Kategorie 

knižní 

publikace  

1. místo 

doc. Ing. Jiří Witzany, Ph.D. za 

publikaci Credit Risk Management 

and Modeling, 1. vydání, Praha, 

Nakladatelství Oeconomica, 2010, 

300 s.  

ISBN 978-80-245-1682-0 

Kategorie 

článek 

1. místo 

prof. Ing. Karel Janda, Ph.D. za článek 

Investing into Microfinance, Journal of 

Business Economics and 

Management, 2010, roč. 11, č. 3, s. 

483-510, ISSN 1611-1699 

Kategorie 

publikační 

činnost 

studentů 

doktorského 

studia 

1. místo 

Ing. Václav Žďárek za článek 

Empirická analýza průběhu cenové 

konvergence ČR a  nových členských 

zemí EU k eurozóně, Politická 

ekonomie, 2011, roč. 59, č. 4, s. 454-

474, 

ISSN 0032-3233 

FAKULTNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Kategorie knižní publikace 

Ing. Jan Molín, Ph.D. za 
publikaci Protiprávní 

jednání z pohledu profesní 

odpovědnosti auditorů, 

daňových poradců a 

účetních, 1. vydání, Praha, 

Wolters Kluwer, 2011, 188 

s.,  

ISBN 978-80-7357-600-4 

Kategorie nejlepší článek 

v časopise s oponentním 

řízením 

prof. Ing. Karel Janda, 
Ph.D. za článek Investing 

into Microfinance, Journal 

of Business Economics and 

Management, 2010, roč. 

11, č. 3, s. 483-510,  

ISSN 1611-1699 

Kategorie publikační 

činnost studentů 

doktorského studia 

Ing. Václav Žďárek za 

článek Empirická analýza 

průběhu cenové 

konvergence ČR a  nových 

členských zemí EU 

k eurozóně, Politická 

ekonomie, 2011, roč. 59, č. 

4, s. 454-474,  

ISSN 0032-3233 
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Studentská odborná soutěž a ESOP Veřejná obhajoba 

prací přihlášených do dalšího kola studentské odborné 

soutěže na finančně-účetní téma organizované Fakultou 

financí a účetnictví VŠE proběhla v květnu 2011. 

 

STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŽ SOS 

1. místo 

Petr Kuna: Běžná likvidita v ČR v letech 

2007 – 2009 a její vztah k jiným 

ukazatelům finanční analýzy 

2. místo 
Pavla Mikušová: ČR a euro aneb (Ne)jistá 

budoucnost 

 

V rámci soutěže o excelentní studentskou odbornou práci 

ESOP byly jako nejlepší seminární práce na fakultě 

oceněny tři práce.  

 

STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŽ ESOP 

1. místo 

Petr Kuna: Běžná likvidita v ČR v letech 

2007 – 2009 a její vztah k jiným 

ukazatelům finanční analýzy 

2. místo 
Pavla Mikušová: ČR a euro aneb (Ne)jistá 

budoucnost 

3. místo 
Zuzana Vlčková: Auditorské informační 

systémy se zaměřením na DATEV 

 

Cena rektora za excelentní práci Cenu rektora za 

excelentní diplomovou práci získalo 8 studentů FFÚ a 3 

studenti za excelentní bakalářskou práci. 
 

CENA REKTORA ZA EXCELENTNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI 

Petr Helus: Regulace účetního výkaznictví ve Švýcarsku 

Lucie Kadlecová:  Daňová opatření v zemích Evropské 

unie v souvislosti s finanční krizí 

Eva Mošovská: Využití elektronického bankovnictví 

v účetnictví 

Zuzana Vlčková: Harmonizace účetnictví se zaměřením 

na proces konvergence IFRS a US GAAP 

Michal Pidrnoch: Underpricing and the Long-Run 

Underperformance of IPOs 

Zuzana Pumprová: Metody oceňování úrokových opcí 

Juraj Šabatka: Bankovní regulace: Tržní mechanizmus 

jako řešení 

Zuzana Wiedová: Význam cizích zdrojů v kapitálové 

struktuře českých společností 

CENA REKTORA ZA EXCELENTNÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI 

Luboš Vopasek: Teorie behaviorálních financí a její 

aplikace při vysvětlení finančních anomálií 

Brian Kachlík: Odhad výše násobitelů při oceňování 

podniku pomocí metody tržního porovnání 

Jan Šimek: Evaluace vlivu dotací na ekonomiku a 

kalkulace zemědělských společností v českém 

prostředí 

 

 

 

 

 

Konference studentů doktorského studia Fakulta 

uspořádala již 12. ročník konference studentů 

doktorského studia. Tak jako i v minulých ročnících 

proběhla ve spolupráci s firmou Grant Thornton v rámci 

konference soutěž o prezentaci nejlepšího příspěvku. Jako 

nejlepší byly vyhodnoceny příspěvky Zbyňka Hackla, Jana 

Šedivého, Ladislava Krištoufka a Mireli Dobře. 
 

NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY V RÁMCI KONFERENCE STUDENTŮ 

DOKTORSKÉHO STUDIA 

Sekce 1: Finance a 

měnová teorie a 

politika -české 

příspěvky 

Jan Šedivý: Odhad rizikové 

prémie českého kapitálového 

trhu pomocí dividendového 

výnosu 

Sekce 2: Finance a 

měnová teorie a 

politika -anglické 

příspěvky 

Ladislav Krištoufek: 

Multifructal Height Cross-

Correlation Analysis 

Sekce 3: Účetnictví a 

finanční řízení 

podniku – české 

příspěvky 

Zbyněk Hackl: Riziková 

přirážka ve finanční krizi a 

důsledky pro měření 

refinančního rizika 

Sekce 4: Účetnictví a 

finanční řízení 

podniku – anglické 

příspěvky 

Mirela Dobre: Section 404 of 

the Sarbanes-Oxley Act and its 

Effect on Information 

Asymmetry 
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Fakulta financí a účetnictví VŠE získala na dobu 
řešení od roku 2005 do roku 2011 instucionál-
ní 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 spočíval v pro-
pojení jednotlivých úrovní vědeckého výzkumu 
odod základního výzkumu založeného na 
převážně modelovém řešení nákladů zas-
toupení přes stanovení výchozích teoreckých 
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 em
pirických 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. 

Řešitelský tým sestával v roce 2011 ze 43 členů 
ze čtyř kateder: financí a oceňování podniku, 
finančního účetnictví a audingu, 
manažerského účetnictví a měnové teorie a 
poliky. Za celou dobu projektu se na jeho 
řešení podílelo 63 členů, z toho 2 získali tul 
profesor, 11 tul docent a 10 obhájilo svoji do-

Zaměření výzkumu v roce 2011

ktorskou disertační práci. Řešitelský tým byl rozdělen 
na 4 pracovní skupiny a 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.), 
 • fúze a akvizice (vedoucí: prof. Ing. Hana         
  Vomáčková, CSc.), 
  • účetnictví neziskových organizací (vedoucí: doc.    
  Ing. Štěpánka Nováková, CSc.), 
 • informazace 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: 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.).

V roce 2011 se pokračovalo na propojování 
dosažených výsledků z jednotlivých oblas výz-
kumu a zároveň na dokončení komplexního 
modelu nákladů zastoupení zahrnujícího vztahy v 
ekonomické, polické a sociální oblas. 

VV roce 2011 byly výsledky výzkumu zveřejněny v 
44 článcích v časopisech s oponentním řízením, v 
2 knižních publikacích, v 46 příspěvcích na mez-
inárodních konferencích, v 56 článcích v nerecen-
zovaných časopisech a v 9 publikacích jiného 
druhu. 

V rámci výzkumného záměru pokračovalo vy-
dávání dvou vědeckých časopisů: Českého 
finančního a účetního časopisu v českém jazyce 
<hp://cfuc.vse.cz>, European Financial and Ac-
counng Journal v anglickém jazyce 
<hp://www.efaj.eu>. Oba časopisy jsou vy-
dávané s čtvrtletní periodicitou v kombinované 
štěnéštěné a elektronické podobě. Všechny příspěvky 
zde podléhají anonymnímu oponentnímu řízení.

Oponentura výsledků se uskutečnila dne 19. 1. 
2012 (oponen: doc. Březinová, SVŠE; doc. Ma-
jdúchová, Ekonomická univerzita v Braslavě; 
doc. Zralý, ČVUT). Oponentní rada kladně zhod-
nola řešení roku 2011 i dosažené výsledky za 
celých sedm let projektu.

Cíl projektu

Řešitelský tým

Publikační činnost

Vydávaní časopisů

Oponentní řížení
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Fakulta v roce 2011 navázala spolupráci s pro-
fesním instutem v oblas účetnictví, audit-
ingu a financích, s Instutem cerfikovaných 
účetních Anglie a Welsu ICAEW. Tato 
započatá spolupráce se soustřeďuje na oblast 
výzkumu jednak pro učitele fakulty, dále i na 
studenty všech stupňů studia a zároveň na 
získání kvalifikace potvrzené ICAEW.získání kvalifikace potvrzené ICAEW.
Již třem rokem studen fakulty využívají 
výhod plynoucích z udělení akreditace na vy-
brané předměty vyučované na fakultě v rámci 
kvalifikace Asociace profesních účetních 
ACCA. Studen, kteří absolvují akreditované 
předměty, mohou získat podle zaměření 
svého studijního oboru jednu až pět zkoušek 
prvního stupně ACCA kvalifikace. prvního stupně ACCA kvalifikace. 

Dvouletý navazující magisterský program v 
angličně „FINAC: Finance and Accounng for 
Common Europe“ je v nabídce magisterských 
programů fakulty od již akademického roku 
2007/08. Tento program jako jediný zajišťuje 
výuku společného studijního programu (Joint 

Degree Study Program). Studijní program byl akredi-
tován a vytvořen ve spolupráci 4 partnerských uni-
verzit (VŠE Praha, Roerdam Business School, Uni-
versity of Ljubljana a Univerzita Mateja Béla, Banská 
Bystrica). 
Kromě magisterského programu, fakulta v roce 2011 
nabízela 16 kurzů v cizím jazyce, 15 v angličně, 1 v 
němčině. Tyto kurzy byly nabídnuty zahraničním 
studentům na semestrálním výměnném pobytu na 
VŠE. 

VV zahraničí studovalo celkem 47 studentů; v LS 
2010/2011 studovalo 21 studentů v rámci programu 
Erasmus/LLP a v zámoří; v ZS 2010/2011 17 studentů 
v rámci programu Erasmus/LLP a v zámoří.  V rámci 
projektu  „Free movers“, tj. programu, kde  si studen-
 svůj výjezd organizují sami na těch vysokých 
školách, které nejsou partnerskými universitami VŠE 
vv Praze a obdrží finanční podporu, studovali v roce 
2011 celkem 4 studen. Někteří studen využili 
možnos studovat některou z letních škol, při které 
je fakulta financí a účetnictví rovněž podporuje m, 
že studentům vystudované kurzy uznává do jejich 
studia a uděluje jim finanční podporu formou 

mimořádného spendia. V roce 2011 využilo 
této možnos celkem 5 studentů.

KatedraKatedra didakky ekonomických předmětů, 
FFÚ společně s dalšími 14 zahraničními part-
nery pokračuje druhým rokem v realizaci 3 
letého projektu Tempus s názvem „Etwicklung 
und Implemenerung nachhalg Strukturen 
zur Enterpreneurship Erziehung in der Russi-
chen Föderaon und Tadchikistan“. V rámci 
projektu Tempus členové katedry, kteří jsou za-
pojeni do projektu, uskutečnili čtyři krátkodobé 
pobyty v zahraničí. Během těchto krátkodobých 
zahraničních pobytů seznamovali své 
zahraniční partnery s propracovaným sys-
témem výuky ekonomických předmětů na 
středních školách, který se stal vzorovým pro
gram pro zahraniční partnery z projektu.

Spolupráce s mezinárodními 
profesními instucemi a mezinárodně 
uznávané cerfikace

Programy a kurzy v angličně 

Mobility studentů

Mezinárodní projekty
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Fakulta se akvně podílí na činnos mez-
inárodních organizací v oblas zahraniční od-
borné spolupráce ve financích a účetnictví. 
Učitelé jsou zapojeni ve výkonných orgánech, 
účastní se seminářů a konferencí těchto orga-
nizací:
• European Instute for Advanced Studies in   
 Management (EIASM) - ve dvou jeho aso   
 ciacích:
 - European Accounng Associaon (EAA) a 
 - European Finance Associaon (EFA), 
• Internaonal Instute of Public Finance     
 (IIPF),
•• Network of Instutes and Schools of Public   
 Administraon in Central and Eastern      
 Europe(NISPAcee)
FakultaFakulta spolupracuje s významnými mez-
inárodními organizacemi v oblas rozvoje in-
ternacionalizace vysokoškolského 
vzdělávání:European Commission - Educa-
on, Audiovisual and Culture Execuve 
Agency, European University Associaon, 
Academic Cooperaon Associaon, European 
Associaon for Internaonal Educaon, Euro-
pean Associaon of Erasmus Coordinators 
(ERACON).

V roce 2011 se uskutečnilo celkem 115 pracovních 
cest do zahraničí, z toho 24 cest doktorandů fakulty. 
Z celkového počtu 24 cest, jeden student doktor-
ského studia byl vyslán na semestrální pobyt ve Velké 
Británii. Většinu zahraničních cest realizovali učitelé i 
studen doktorského studia na mezinárodní vědecké 
a odborné konference, hrazené z prostředků 
specifickéhospecifického výzkumu fakulty nebo ze získaných 
grantů a to jak od GA ČR, tak i grantů interních. V 
rámci projektu Tempus členové katedry didakky 
ekonomických předmětů, kteří jsou zapojeni do pro-
jektu, uskutečnili čtyři krátkodobé zahraniční pobyty 
v Dušanbe, ve Vídni a v Moskvě. Další zahraniční 
cesty byly podniknuty za účelem rozšíření spolupráce 
se zahraničními universitami. 

V roce 2011 bylo pozváno 7 hostujících profesorů z 5 
zemí světa a uskutečnilo se 7 blokových a mimose-
mestrálních kurzů pro studenty magisterských studi-
jních programů VŠE v Praze. Kromě jednoho kurzu, 

který byl přednášen francouzsky, byly všechny 
ostatní kurzy v angličně. K financování hostu-
jících profesorů využila fakulta finančního pro-
jektu na podporu internacionalizace VŠE v 
Praze. 

Pedagogové FFÚ na zahraničních univerzitách
VV roce 2011 odjeli přednášet 4 pedagogové z 
fakulty na zahraniční university. S výjimkou se-
mestrálního pobytu prof. Jandy z katedry 
bankovnictví, většina pedagogů uskutečnila 
krátkodobé intenzivní odborné kurzy v cizím 
jazyce. 

Hostující profesoři na FFÚ 

Zahraniční cesty
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Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
Katedra didakky ekonomických předmětů 
Katedra financí a oceňování podniku 
Katedra finančního účetnictví a audingu 
Katedra manažerského účetnictví 
Katedra měnové teorie a poliky katedra Katedra měnové teorie a poliky katedra 
veřejných financí
Centrum pro dynamickou ekonomii a eko-
nometrii
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Vedoucí katedry:
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Web: hp://kbp.vse.cz/

FOTO

Odborná specializace katedry v pedagogické 
činnos je dlouhodobě zaměřena na tři základní 
linie: bankovnictví, pojišťovnictví, finanční 
trhy.gramu již nejsou noví studen přijímáni 
(podíl studentů v tomto programu dosáhl pouze 
0,2%).

NaNa katedře v roce 2011 působili a na výuce se 
podíleli 4 profesoři, 5 docentů, 1 odborná asis-
tentka s vědeckou hodnos Ph.D., dále 11 in-
terních doktorandů a též 8 externích 
učitelů-odborníků z praxe.
Členové katedry jsou akvně zapojeni do 
vědeckých rad i na jiných VŠ, jsou členy 
redakčních a výkonných rad odborných časopisů, 
spolupracovali a spolupracují s řadou význam-
ných instucí jako ČNB, ČAP, MZ, atd. 

Katedra zabezpečovala v letním semestru aka-
demického roku 2010/11, tedy v prvním polole 
roku 2011 výuku 35 garantovaných předmětů pro 
3126 posluchačů. V zimním semestru akademick-
ého roku 2011/12, tedy na podzim roku 2011 
výuku 35 předmětů pro 2790 posluchačů a to ve 
všech oblastech odborného zaměření, tedy ve 
sféře komerčního bankovnictví, finančních trhů a 

Profil katedry

Složení katedry

Pedagogická práce
Celoživostní vzdělávaní a spolupráce
s praxí

Vědecko výzkumná činnost

burz, invesčních analýz, životního a majetkového 
pojištění a matemackých metod využívaných ve 
finanční ekonomii a na všech třech stupních studia – 
bakalářském, magisterském i doktorském. Řada 
předmětů byla vypsána pro velký zájem ve více para-
lelkách.
V roce 2011 byl na katedře akreditován nový předmět, 
který se týká obchodování s energeckými komoditami. 
Katedra garantuje ve spolupráci s katedrou měnové 
teorie a poliky bakalářský i magisterský obor Bankovnic-
tví a pojišťovnictví a ve spolupráci s dalšími katedrami a 
na všech třech stupních studia též obor Finance
KatedraKatedra nabízela též kurzy v angličně, na které se hlásí 
jak naši, tak zahraniční studen. Na jaře roku 2011 vyp-
sala katedry čtyři kurzy, na podzim jsme vypsali 7 kurzů, 
neboť se vrál prof. Janda ze své roční pracovní cesty z 
Berkeley a zároveň byl akreditován nový kurz v angličně
KatedraKatedra společně s katedrou měnové teorie a poliky ga-
rantuje vedlejší specializaci „Peněžní ekonomie a 
bankovnictví“, která je studenty považována za obžnou, 
na druhou stranu však zajímavou s m, že poznatky lze 
uplatnit jak v na teoreckém, tak prakckém poli.
Dále společně s katedrou stasky garantuje vedlejší 
specializaci „Pojistné inženýrství“.
KatedraKatedra získala akreditaci nového studijního oboru 
Finanční inženýrství, garantem oboru se stal doc. Wit-
zany. Obor Finanční inženýrství není akreditován na 
žádné veřejné vysoké škole v ČR. Pro akreditaci nového 

Katedra získala akreditaci nového studijního oboru 
Finanční inženýrství, garantem oboru se stal doc. 
Witzany. Obor Finanční inženýrství není akredi-
tován na žádné veřejné vysoké škole v ČR. Pro 
akreditaci nového oboru byly též akreditovány 
nové, zejména kvantavně zaměřené předměty. 
První studen tohoto oboru byli přija v ZS 
2011/12.2011/12.

Integrální součás práce katedry je 
vědecko-výzkumná činnost, kterou členové katedry 
realizují zejména prostřednictvím grantů GAČR. Na 
konci roku 2011 byly zpracovány závěrečné zprávy 
tří grantů řešených v letech 2009-2011. Někteří 
členové jsou zapojeni do grantu, který získala kat-
edra měnové teorie a poliky a který pokračuje i v 
roce 2012.roce 2012.
Výsledky výzkumu byly
• začleněny do výuky studentů i posluchačů kurzů 
celoživotního vzdělávání,
• prezentovány na řadě našich i zahraničních kon-
ferencí,
• publikovány formou celé řady odborných článků 
v renomovaných našich i zahraničních časopisech či 
ve sbornících z konferencí.

KatedraKatedra se též podílí na organizování postgraduál-
ních a specializovaných kurzů pro bankovní a 
finanční odbornou veřejnost. V roce 2011 byl 
otevřen již 19. ročník dvousemestrálního kurzu 
„Peněžní ekonomie a bankovnictví“.
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Vedoucí katedry:
Ing. Alena Králová, Ph.D.
Web: hp://kdep.vse.cz/

FOTO

Katedra má dlouhou a bohatou historii v rámci 
Vysoké školy ekonomické, zabývá se přípravou 
učitelů ekonomických předmětů pro oblast středního 
a vyššího odborného školství.

VV roce 2011 působilo na katedře 10 akademických 
pracovníků – 1 profesor, 4 docen, 5 odborných 
asistentů (z toho čtyři s vědeckou hodnos Ph.D), 
dále tři interní doktorandi a tři externí pracovníci.  
Členové katedry zastávali akademické funkce v rámci 
školy, fakulty, ale i mimo ni, jsou zapojeni do spolu-
práce s významnými instucemi jako je TTnet  ČR - 
partnerstvípartnerství pro vzdělávání učitelů,  CEFIF – centra fik-
vních firem, Junior Achievement Praha – nezisková 
vzdělávací instuce, jsou členy redakční rady elek-
tronického časopisu Media4u. 

Katedra v roce 2011 zabezpečila prezenční výuku 
oboru učitelství v bakalářském, magisterském a dok-
torském studijním programu. Kromě toho zajisla 
výuku celoživotního vzdělávání ve formě doplňujícího 
pedagogického studia "Učitelství ekonomických 
předmětů" a rozšiřujícího studia "Písemná a elektron-
ická komunikace" pro učitele z praxe.

V této oblas se katedra dlouhodobě zaměřuje na 
rozvoj oborových a speciálních didakk, což přispívá 

Vědecko výzkumná činnost

ke zvýšení úrovně výuky ekonomických předmětů v oblas 
středního a vyššího odborného vzdělávání.  V roce 2011 se za-
pojila do řešení několika výzkumných projektů. Dokončila spo-
lupráci na grantovém projektu MŠ Slovenské republliky - Zave-
denie predmětu "Vedenie k podnikavos" do studijného pro-
gramu Učiteĺstvo technických profesijných predmetov II. 
stupeň na MTF v Trnavě, Grantový projekt MŠ SR KEGA 2009
2011. Pracovníci katedry byli členy expertního týmu výzkum-
ného projektu GAČR pro rok 2009-2012: "Odborné vzdělávání 
a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru 
ČR" (hlavním řešitelem ČZU v Praze). Vědecko - výzkumná 
činnost byla podporována akvním vystoupením členů kat-
edry na tuzemských a zahraničních konferencích (11. Ročník 
Pedagogické konference, Finanční gramotnosť jako súčasť 
ekonomického vzdelávanie, The 12th Annual Doctoral Confer-
ence of the Faculty of Finance and Accounng), účastní na 
různých workshopech. Katedra byla spolupořadatelem 5. 
ročníku mezinárodní vědecké elektronické konference Média 
a vzdělávání 2011.

Katedra je od roku 2010 - 2013 zapojena jako vědecký konzul-
tant do mezinárodního Projektu Tempus European Commis-
sion „Entwicklung und Implemenerung nachhalg 
wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in der 
Russischen Föderaon und Tadschikistan“.  Hlavním řešitelem 
je Wirtschasuniversität Wien. Jeho posláním je zkvalitnit 
výuku bakalářských a magisterských studijních programů 
oboru učitelství, zkvalitnit výuku oborových a speciálních di-
dakk, zkvalitnit přípravu středoškolských učitelů vyučující 

předmět ekonomiku včetně tvorby metodických 
materiálů. Členky katedry se v roce 2011 akvně 
zúčastnily workshopů a konferencí konaných v 
Dušanbe a ve Vídni. Katedra dále spolupracovala s Kat-
edrou pedagogiky národohospodářské fakulty EU v 
Braslavě v oblas vědy a výzkumu.

 V průběhu roku 2011 katedra zajisla novou litera-
turou povinné kurzy v bakalářském a magisterském 
studiu, podílela se na vydání sborníku elektronických 
příspěvků 5. ročníku mezinárodní vědecké elektron-
ické konference Média a vzdělávání 2011. Členové 
přispěli 23 příspěvky do různých časopisů a sborníků z 
konferencí, 18 jich bylo recenzováno. 

Katedra se soustavně zaměřuje na zvyšování kvalifi-
kace učitelů středních a vyšších odborných škol. Real-
izovala kurzy celoživotního vzdělávání učitelů eko-
nomických předmětů formou doplňujícího peda-
gogického studia a rozšiřujícího studia Písemné a elek-
tronické komunikace. Rozšířila spolupráci s dalšími 
pražskými cvičnými školami, jež umožňují pedagogick
ou praxi pro studenty oboru učitelství. S praxí je kat-
edra v kontaktu rovněž výukou některých pracovníků 
katedry na obchodních akademiích a vyšších od-
borných školách, účas ve státní zkušební komisi pro 
udělování absolutoria na VOŠ, spoluprací s AV Media,  
TTnetem ČR. Katedra se podílela na  organizaci region-
álního a republikového veletrhu fikvních firem. Spo
lupracovala s evropskou poradenskou agenturou Eu-
roguidance a Národním vzdělávacím fondem. 

Profil katedry

Složení katedry

Pedagogická práce

Celoživostní vzdělávaní a spolupráce
s praxí

Publikační činnost

Mezinárodní spolupráce
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Vedoucí katedry:
Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Web: hp://kfop.vse.cz/
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První odbornou specializací katedry je 
finanční management podnikatelských 
subjektů v úzké návaznos na jejich ekonomi-
ku, účetnictví a na makroeko¬nomické úrovni 
na finanční prostředí podniku tvořené zej-
ména daněmi, peněžním a kapitálovým 
trhem včetně trhu devizového. Druhou od-
bornoubornou specializací katedry je oceňování pod-
niku a jeho majetkových složek.
K  přednostem výuky KFOP patří důraz na co 
největší podíl akvních forem výuky, k čemuž 
slouží velký podíl cvičení a seminářů, ve 
značném rozsahu realizovaných v 
počítačových učebnách.
Zázemí katedry tvoří i Instut oceňování ma-
jetku, jehož pracovníci zajišťují pro katedru 
výuku oceňování nemovitos

KatedraKatedra patřila ke středně velkým katedrám. 
Ke konci roku 2011 měla KFOP 3 profesory, 5 
docentů (zvýšení o dva nové docenty), 10 OA 
(z toho tři kolegyně na mateřské dovolené) a 
tři asistenty. Na katedře dále působilo 6 in-
terních doktorandů. 1 doktorand dokončil 
studium úspěšnou obhajobou doktorské 

Vědecko výzkumná činnost

práce.

KK hlavním úkolům katedry patřil další rozvoj 
finančních předmětů, především celoškolského 
kurzu financí podniku, kde byly vzhledem k zájmu 
studentů přednášky doplněny dobrovolnými 
cvičeními. Pokračovaly též nové kurzy oceňování 
podniků v cizích jazycích a kurz k fúzím a akvizicím ve 
spolupráci se společnos TPA Horwath a.s. Katedra 
takétaké dále zvýšila počet diplomantů ve svých 
seminářích.

Většina členů katedry byla zapojena do řešení výz-
kumného záměru MŠMT „Rozvoj účetní a finanční 
teorie a její aplikace z interdisciplinárního hlediska“. 
V roce 2011 byli členové katedry zapojeni do jed-
noho grantu GAČR spolu s pracovníky dalších kat-
eder. 
Doktorandi katedry získali 4 granty IGA, jejichž první 
etapa byla začátkem roku 2011 obhájena.  
Katedra rovněž v roce 2011 pokračovala v organizaci 
odborných kolokvií k vybraným otázkám oceňování 
podniku a jeho majetku.  V roce 2011 vyšlo první 
vydání druhého dílu velké publikace Oceňování pod-

podniku napsané kolekvem pod vedením 
prof. Maříka, dále bylo sepsáno 27 recenzo-
vaných článků a řada dalších sta v odborných 
časopisech.  

Zahraniční vztahy se realizovaly především 
účas na zahraničních konferencích. 
Pokračovala spolupráce s Ekonomickou univer-
zitou v Braslavě, Slovenskou asociací znalců, 
Žilinskou univerzitou a FHS Regensburg. 
Proběhl opět kurs vedený dánským profe-
sorem.

Katedra klade v tomto ohledu hlavní důraz na 
spolupráci s IOM VŠE, kde je značná část učitelů 
zapojena do čtyřsemestrálních kurzů oceňování 
nemovitos, podniků a cenných papírů i do jed-
norázových seminářů pro pokročilé. Řada členů 
KFOP se též podílí na znaleckých posudcích 
zpracovávaných IOM, členové katedry jsou 
činníčinní v aparátu GAČR, komisích ČNB, úzce spo-
lupracují s orgány  Ministerstva spravedlnos. 
Praxe zajišťuje některé kurzy KFOP, především 
fúze a akvizice (TPA Horwath). 

Profil katedry

Složení katedry

Pedagogická práce

Celoživostní vzdělávaní a spolupráce
s praxí

Mezinárodní spolupráce
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Vedoucí katedry:
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Web: hp://kfua.vse.cz/
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Kořeny katedry finančního účetnictví a audingu 
sahají až k založení VŠE v Praze a v průběhu její histo-
rie na ní pracovala a pracuje řada významných 
odborníků v oblas účetnictví a audingu, kteří 
prezentují katedru svojí pedagogickou, 
vědecko-výzkumnou, publikační a přednáškovou 
činnos a činnos v orgánech tuzemských i 
zahraničníchzahraničních profesních organizací a státních 
orgánů. Členové katedry v minulos i v současnos 
zastávali významné akademické funkce nejen v 
rámci fakulty, ale i na úrovni VŠE v Praze. 
Struktura učitelů v roce 2011 Počet

Katedra finančního účetnictví a audingu je největší 
katedrou fakulty a zajišťuje přibližně jednu třenu 
jejích pedagogických výkonů. V současnos na ní 
pracuje 30 stálých učitelů 12 interních doktorandů a 
dále s katedrou spolupracují další externí spolupra-
covníci. 

Vědecko výzkumná činnost

K hlavním úkolům katedry v pedagogické oblas patří ga-
rance za bakalářské, navazující magisterské, inženýrské a 
doktorské studium oboru „Účetnictví a finanční řízení pod-
niku, Kromě celoškolsky orientovaného základního kurzu 
1FU201 – Účetnictví I. je katedra garantem řady special-
izovaných kurzů jak pro fakultu, tak zejména pro studenty 
vlastní specializace (celkem se jedná o více než 35 kurzů a od-
borných seminářů). 

K nejvýznamnějším vědecko-výzkumným činnostem v 
průběhu roku 2011 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 2011 organizátorem tuzemské peda-
gogické konference. Pracovníci katedry se podíleli na řešení 
projektu GAČR na téma „Regulační prostředí pro fúze a 
akvizice“akvizice“ a významným úspěchem bylo získání nového 
tříletého grantu GAČR na téma „IFRS jako alternavní účetní 
standardy pro zjištění daňového základu“. Dva pracovníci 
katedry v průběhu roku 2011 dokončovali řešení postdoktor-
ských grantů GAČR.

Členové katedry finančního účetnictví a audingu se podílí 
akvně na činnos Evropské účetní asociace (European Ac-
counng Associaon – EAA), a to nejen prezentací příspěvků 
na výročních konferencích EAA (v roce 2011 v Římě), ale také 
účas v řídicích orgánech asociace (doc. Žárová je členka EAA 

Board of Naonal Representaves). Dva členové kat-
edry jsou členem Americké účetní asociace (American 
Accounng Associaon – AAA) a jeden člen katedry je 
členem Asociace mezinárodních účetních (Associaon 
of Internaonal Accountants – AIA). Katedra 
dlouhodobě spolupracuje se Státní technologickou 
univerzitou v Žitomiru a Ekonomickou universitou v 
Braslavě.Braslavě.

Katedra připravila v roce 2011 kurzy celoživotního 
vzdělávání pro Českou školní inspekci, kterého se ve 
dvou bězích zúčastnilo celkem přes 80 účastníků. 
Pracovníci katedry se podílí dlouhodobě na poraden-
ské, konzultační a znalecké činnos. Sedm pracovníků 
katedry pracuje jako akvní auditoři a je zapojeno do 
činnos Komory auditorů ČR v jejích řídicích orgánech 
(doc. Mejzlík, a doc. Zelenka jsou členové Výkonného 
výboru Komory auditorů ČR a z toho doc. Mejzlík jako 
první viceprezident KAČR. doc. Králíček byl členem  
výboruvýboru Mezinárodní federace účetních pro rozvojové 
země (IFAC Developing Naons Commiee). prof. 
Müllerové pracovala jako členka prezídia Rady pro 
veřejný dohled nad auditem. Pracovníci katedry se 
rovněž významně podílí na zajištění vzdělávacích 
systémů Komory auditorů ČR a Svazu účetních. Tři pra-
covníci katedry zastupují Fakultu financí a účetnictví v 
Národní účetní radě.

Profil katedry

Složení katedry

Pedagogická práce

Celoživostní vzdělávaní a spolupráce
s praxí

Mezinárodní spolupráce
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Vedoucí katedry:
Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Web: hp://kmtp.vse.cz/
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Katedra měnové teorie a poliky má dlouhou a bo-
hatou tradici v rámci Vysoké školy ekonomické. 
Obsahově je zaměřena na oblast peněžní teorie a 
centrálního bankovnictví v domácí ekonomice i mez-
inárodní sféře. Společně s katedrou bankovnictví a 
pojišťovnictví zabezpečuje obor Bankovnictví a 
pojišťovnictví a s dalšími dvěma katedrami obor Fi-
nance na bakalářském i magisterském stupni studia 
a podílí se na výuce navazujícího magisterského 
oboru Finanční inženýrství.

Na katedře v roce 2011 na plný úvazek působili čtyři 
profesoři, čtyři docen a jeden odborný asistent. Na 
katedře rovněž vyučují externisté z bankovní rady 
České národní banky a z komerčních bank, a to 
především u volitelných předmětů a speciálních 
seminářů.

NaNa bakalářském stupni katedra zabezpečuje výuku 
celoškolského předmětu „Finanční teorie, polika a 
instuce“. Předmět obsahuje témata jako emise 
peněz v ekonomice, měnová polika, úroková míra, 
finanční trhy a instrumenty, činnost centrální banky 
a obchodních bank, měnové kursy, platební bilance 
aj., to vše s prakckým zaměřením na Českou repub-
likuliku a Evropskou unii. Z fakultních povinných 
předmětů katedra zabezpečuje předměty „Měnová 

Vědecko výzkumná činnost
a mezinárodní spolupráce

teorie a polika“, „Centrální bankovnictví“ a „Mezinárodní fi-
nance“.
NaNa magisterském stupni studia mají ve studijních plánech 
prioritu oborově povinné předměty „Mezinárodní monetární 
ekonomie”, „Monetární makroanalýza” a „Teorie a praxe 
řízení akv“ a nový předmět „Finanční stabilita“. Tyto 
předměty jsou zaměřené na řešení složitějších otázek 
měnové teorie a poliky centrální banky a teorecké aspekty 
stability finančních trhů.
KatedraKatedra na bakalářském i magisterském stupni studia podle 
poptávky studentů vypisuje a personálně zajišťuje předměty 
na specializovaná témata, jako jsou různé teorie peněz, regu-
lace a dohled finančního trhu nebo teorie a praxe řízení akv. 
Vypisuje rovněž odborné mimosemestrální semináře vedené 
zahraničními lektory v anglickém jazyce.
Společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví vyučuje 
předměty vedlejší specializace „Peněžní ekonomie a 
bankovnictví”. Vzhledem k dobrým možnostem uplatnění v 
praxi je o tuto specializaci velký zájem z řad studentů Vysoké 
školy ekonomické.
NaNa doktorském stupni studia katedra zabezpečuje oborově 
povinný předmět „Monetární ekonomie – empirické 
modely”. Předmět je zaměřen na vztah měnové a fiskální 
poliky, autonomii měnové poliky v malé ekonomice, 
modely měnového kursu, nabídky peněz a poptávky po 
penězích, a problémy spojené s úrokovou mírou, inflací a 
rovnováhou na peněžním trhu.

ČlenovéČlenové katedry patří k uznávaným vědeckým osobn-
ostem v oblas měnové a finanční teorie. Jsou zapo-
jení do evropského projektu OPPA, grantových úkolů 
Grantové agentury ČR i Interní grantové agentury VŠE. 
Dva profesoři jsou členy mezinárodních asociací 
(European Financial Associaon a Society for Compu-
taonal Economics).
Základním výsledkem vědecko-výzkumné činnos je 
publikační činnost. V současnos katedra již 
zabezpečuje literaturou, nejčastěji v podobě od-
borných knižních publikací, všechny povinné předměty 
a většinu volitelných předmětů. Tyto publikace stu-
den často používají jako zdroje při studiu dalších 
předmětů na Vysoké škole ekonomické a jiných 
vysokých školách.
Jde především o publikace Peněžní ekonomie a 
bankovnictví (5 vydání), Mezinárodní finance (4 
vydání), Centrální bankovnictví (3 vydání), Monetární 
ekonomie v malé otevřené ekonomice (2 vydání), 
Peníze a zlato, Mezinárodní měnová spolupráce, 
Teorie peněz, a Dynamika úrokových sazeb v kontextu 
měnové poliky. Publikace jsou prodávány v  České re-
publice a Slovenské republice.publice a Slovenské republice.

Katedra se podílí na vzdělávání postgraduálních 
studentů pro zaměstnance centrální banky, 
komerčních bank a finančních instucí, a připravuje 
specializované přednášky na základě poptávky praxe, 
především v oblastech bankovnictví a kapitálových 
trhů. Je zapojena do výuky na Univerzitě 3. věku.

Profil katedry

Složení katedry

Pedagogická práce Celoživostní vzdělávaní a spolupráce
s praxí
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Základním rysem katedry je její silná vazba na reálné 
problémy podniků a jejich řízení. Její rozvoj je 
založen zejména na spolupráci interních členů kat-
edry s progresivními podniky a významnými od-
borníky z praxe, z nichž naopak řada působí na 
katedře formou dílčích úvazků. 
Základním cílem pracovníků katedry je poskytovat 
studentům i ostatním zájemcům vědomos, jak kon-
cipovat a využívat informace manažerského 
účetnictví v řízení ekonomických subjektů a jakým 
způsobem je začlenit do kontextu celostně pojatého 
informačního systému podniku.

NaNa akvitách katedry se v roce 2011 podílelo 12 aka-
demických pracovníků – 2 profesoři, 1 docent, 8 od-
borných asistentů (z toho 5 nositelů hodnos CSc., 
resp. Ph.D.) a 1 interní doktorand. 

Základní „osu“ vědomos, které katedra poskytuje, 
tvoří tři kurzy:     
• Manažerské účetnictví I, orientovaný zejména na 
obsah informací pro řízení podnikatelského procesu, 
o jehož parametrech již bylo rozhodnuto,  
• Manažerské účetnictví II, který je orientovaný na 
zjišťování, zpracování a využi informací pro ro-
zhodování o průběhu budoucích variant podnikatel-
ského procesu, a

• Strategicky orientované manažerské účetnictví, zaměřený 
na využi hodnotových informací ve strategickém řízení. 
Na tuto osu navazují předměty a semináře, které výše uve-
dené průřezy rozvíjejí jednak z hlediska způsobu jejich 
zajištění v podmínkách ICT, jednak je konkrezují pro různé 
typy subjektů ekonomické akvity.  
Katedra zajišťuje výuku ve značné míře vlastními učebními 
pomůckami, které se využívají ve výuce nejen na VŠE, ale i na 
dalších ekonomických fakultách v ČR a na Slovensku. V roce 
2011 vydal autorský kolekv pod vedením prof. Fibírové 
významně inovovaný učební text pro první z výše uvedených 
kurzů Manažerské účetnictví – nástroje a metody. 

ZáměrůmZáměrům v oblas výuky odpovídá i vědecko-výzkumná ori-
entace katedry. Ta je dlouhodobě strukturována 
formou dílčích úkolů, řešených v rámci projektu „Tvorba a 
využi manažersky orientovaných informačních systémů“. 
Tento projekt je součás dlouhodobě řešeného Výzkumného 
záměru fakulty „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace 
z interdisciplinárního hlediska“. 

JižJiž tradiční akvitou katedry v rámci mezinárodní spolupráce 
je pořádání mezinárodní konference, věnované otázkám 
řízení výkonnos. Již 7. Ročník, konaný v září, nesl ústřední 
moo „Řízení výkonnos: kde hledat konkurenční výhodu?“. 
Všech tří čás konference (tedy výzkumného fóra, podnika-
telské konference a manažerského workshopu pod vedením 

Vědecko výzkumná činnost

světoznámého odborníka Rajiva Bankera z USA) se 
zúčastnilo téměř 100 účastníků ze  šes zemí. V rámci 
konference akvně vystoupilo také pět členů katedry.
MeziMezi další významné akvity patří přednáškové 
pobyty pracovníků katedry v zahraničí (v roce 2011 se 
uskutečnil jeden – ve Francii – prof. Fibírová) a účast 
na konferencích v zahraničí; těm dominuje již tradiční 
účast pracovníků katedry na kongresu Evropské účetní 
asociace, kterého se zúčastnil Ing. Halíř. Z dalších význ-
amných konferencí vystoupil v r. 2011 na 6. výroční 
konferenci,konferenci, věnované měření výkonnos a řízení z 
pozice managementu a konané ve francouzském Nice, 
s příspěvkem Ing. Stránský. 
Relavně široce se v r. 2011 rozvinula spolupráce kat-
edry s nadnárodní instucí Internaonal Group of 
Controlling, a to v oblas vytváření standardů kvality 
pro práci controllerů. 

Katedra dlouhodobě nabízí pro pracovníky praxe 
dvousemestrální kurz celoživotního vzdělávání naz-
vaný „Využi účetních informací v řízení podniku“. V 
roce 2011 byl otevřen již jubilejní desátý běh tohoto 
kurzu. 
Kromě toho katedra nabízí i zpracování projektů a ex-
pertních posudků na řešení systémů řízení z pozice 
managementu; v roce 2011 pokračovala v této oblas 
spolupráce se společnostmi Pražská plynárenská a Te-
pelné hospodářství Hradec Králové.
I v roce 2011 pokračovala dlouhodobá spolupráce kat-
edry s profesními instucemi – zejména s Komorou 
auditorů ČR a se Svazem účetních. 

Profil katedry
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Katedra jak v oblas pedagogické tak i výzkumné 
pokrývá široké spektrum odborných disciplin, jak 
odpovídá různorodos problémů veřejného sektoru 
a veřejných financí. Zabývá se fiskální teorií a poli-
kou, problemakou veřejných výdajů a výdajových 
programů, financováním neziskových odvětví a v 
neposlední řadě zdaněním a daňovou teorií a poli-
kou. kou. 

V roce 2011 na katedře veřejných financí pracovali 4 
profesoři, 5 docentů a 4 odborní asisten, jeden z 
nich v závěru roku úspěšně ukončil habilitační řízení. 

Katedra garantuje bakalářský a navazující magister-
ský studijní program Zdanění a daňová polika 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.
Katedra nabízí studentům i několik kurzů 
vyučovaným v angličně.
KatedraKatedra usiluje o neustálé zdokonalování obsahu a 
forem výuky. Významnou pomocí v tomto ohledu je 
projekt OPPA, který nám umožní zkvalitnit studijní 
programy zejména jejich větší provázanost s 
potřebami praxe a vytvořit řadu inovavních 
učebních pomůcek.

Katedra dlouhodobě usiluje o prolínání teoreckých 
poznatků do aplikační a dovednostní roviny a jejich 
bezprostřední spojení s praxí. Několik volitelných předmětů 
proto učí významní odborníci z praxe, další odborníky zveme 
k jednotlivým přednáškám v našich kurzech.

UčiteléUčitelé katedry se podílí na projektech financovaných z 
fondů EU v oblas vzdělávání středoškolských učitelů. 
Pořádáme např. seminář pro středoškolské učitele zaměřený 
na novinky ve zdanění.
Zejména pro studenty oboru Zdanění a daňová polika kat-
edra veřejných financí pravidelně pořádá setkání se studenty 
a rovněž besedy s významnými osobnostmi.
VelkouVelkou pozornost katedra věnuje kontaktu s budoucími 
zaměstnavateli našich současných studentů. Již tradičně v 
závěru akademického roku pořádáme dvoudenní neformální 
setkání studentů s učiteli a zástupci poradenských firem. Stu-
den se setkávají s učiteli katedry i na předvánočních a 
předvelikonočních akcích.

RovněžRovněž vědecko-výzkumná činnost členů katedry je pestrá, v 
jejím centru byla především účast členů katedry na řešení 
projektů GAČR. V roce 2011 členové katedry řešili dva pro-
jekty GAČR.
Katedra věnuje velkou pozornost i kvalitě publikační činnos, 
nejen členů katedry ale i doktorandů, kteří se připravují pod 

Vědecko výzkumná činnost katedry

vedením školitelů z katedry veřejných financí. V roce 
2011 přibyly další 4 články v časopisech s impakt fak-
torem., 1 knižní monografie a řada dalších 
publikačních výstupů.

Učitelé katedry se účastní mnoha odborných konfer-
encí doma i v zahraničí, v roce 2011 na mezinárodních 
konferencích a se svými příspěvky vystoupilo i 6 
doktorandů, kteří mají školitele z řad učitelů katedry 
veřejných financí.
Členové katedry jsou vítanými členy poradních sborů 
ústředních správních orgánů, spolupracují s Komorou 
daňových poradců ČR, s řadou fakult obdobného 
zaměření u nás i ve světě atd. 
JednímJedním z vrcholů tohoto úsilí bylo tradiční pořádání 
mezinárodní konference Teorecké a prakcké aspe-
kty veřejných financí, v roce 2011 se konala už po 
šestnácté. Členové katedry si váží toho, že i v době 
stále se omezujících finančních zdrojů v oblas 
vysokého školství, se počet účastníků konference 
rozhodně nesnižuje. V rámci této konference proběhla 
rovněžrovněž studentská sekce, ve které se před odbornou 
porotou představili studen ze čtyř fakult své stu-
dentské práce. Odměnou organizátorům byl i fakt, že 
soutěž vyhrála studentka z Fakulty financí a účetnictví.

Profil katedry
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Centrum pro dynamickou ekonomii a eko-
nometrii vstoupilo v roce 2011 do posledního 
roku své existence. Výzkumné týmy pracovišť 
Vysoké školy ekonomické, Fakulty sociálních 
věd UK, Západočeské univerzity a Ústavu 
teorie informace a automazace se zaměřily 
na řešení aktuálních problémů procesů v 
makroekonomickýchmakroekonomických systémech a na 
finančních trzích. Výzkumný tým fakulty fi-
nancí a účetnictví se specializoval na řešení 
otázek monetární poliky a mezinárodních fi-
nancí. V rámci analýzy procesů, které 
probíhají při cílování inflace byla  řešena prob-
lemaka možnos nahrazení modelů cílování 
inflaceinflace konstrukcí tzv. fuzzy regulátorů. Fuzzy 
regulace představuje alternavu k přesným 
modelům. V ekonomickém prostředí 
představuje rozvíjení fuzzy regulace slibný a 
efekvní přístup. 
Dále byl řešen problém dynamické analýzy 
devizové pozice banky. Byl formulován 
matemacký mikroekonomický model, který 
pomůže analyzovat problém, jak dokonale 
funguje proinflační restrikvní úroková poli-
ka centrální banky, pokud centrální banka 
má dlouhou devizovou pozici, která je steri-

lizována prostřednictvím stahovacích repo operací.  
Tento případ bývá přehlížen, neboť standardní 
„učebnicový“ výklad pracuje s restrikcí (tj. se 
zvyšováním úrokových sazeb) na straně úvěrové ak-
vity centrální banky. Základní parametry tohoto 
modelu byly odhadnuty pomocí ekonometrické 
analýzy (průřezová analýza, soubor tranzivních eko-
nomik).nomik).
V makroekonomické oblas byly dále analyzovány 
nelineární modely ekonomického cyklu, které vychá-
zely z Kaleckého teorie cyklu, kde ekonomický cyklus 
je důsledkem zpoždění mezi rozhodnum investovat 
a uvedením invesce do provozu. Matemacky 
takové modely jsou diferenciální rovnice se 
zpožděním. Tyto rovnice produkují složitější dynami-
ku (chaos), která splňuje řadu vlastnos skutečných 
ekonomických časových řad.
V oblas zahraniční spolupráce byly navázány kon-
takty s Centre Naonal de la Recherche Scienfique, 
Sorbonna, Paříž, zejména s prof. Le Van Cuongem, 
významným odborníkem v oblas ekonomické 
rovnováhy a teorií růstu a jeho spolupracovníky. Pra-
covníci výzkumného týmu fakulty financí a účetnictví 
(Kodera, tran Van Quang) společně prof. Vošvrdou 
(UTIA)(UTIA) a a doc. Lukášem (ZVU) byli na kratším pobytu 
v Paříži na Centre Naonal de la Recherche Scien-
fique. Prof. Le Van Duoc z tohoto centra přednášel v 
Praze. Podařilo se zahájit spolupráci se zmíněným 
pracovištěm a dalšími pracoviš, která bude 
pokračovat na novém centru Excelence (Fakulta 

stasky a informaky).   Určitou roli hrají i 
kontakty na universitu Sains Malaysia v Pen-
angu, kde prof. Kodera přednesl zvanou 
přednášku. Tato spolupráce bude pokračovat 
účas pracovníků university Sains Malaysia na 
konferencích MME. 
Podobně jako v předešlých letech existence 
projektu i v roce 2011 probíhaly úspěšné 
semináře. Společný seminář Fakulty financí a 
účetnictví a Ústavu teorie informace a automa-
zace z dynamické ekonomie a ekonometrie 
pořádaný v UTIA AV ČR má svoji šesletou 
tradici. Na žádost účastníků semináře 
pokračujepokračuje i nadále. Na fakultě financí a 
účetnictví pokračuje i seminář věnovaný řízení 
rizik. Několikaletá spolupráce se ZČU Eko-
nomickou fakultou v Plzni v rámci seminářů s 
výpočtové ekonomie bude pokračovat i v 
příšch letech.  Všechny tři zmíněné 
navštěvovány nejen studenty, ale i odborníky z 
oblas ekonomické dynamiky.
Činnost Centra pro dynamickou ekonomii 
skončila 31. 12. 2011 a byla zhodnocena 
závěrečnou oponenturou dne 10. dubna 2012 s 
nejlepším možným výsledkem „vynikající“. O 
pozivním významu Centra svědčí i to, že řada 
jeho pracovníků se podílela na vzniku projektu 
Excelence, který byl udělen Grantovou agen-
turou ČR.turou ČR.
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Základní rámec hospodaření 

Fakulta hospodařila s prostředky, které jí byly 

z celoškolských prostředků svěřeny na krytí nákladů 

fakulty v rámci dotace na hlavní činnost, dále na vědu a 

výzkum, na rozvojové programy, na zahraniční rozvoj a na 

stipendia studentů v různých programech studia. Fakulta 

dále měla k dispozici prostředky na nákup investic 

v rámci FRIMu. Z celoškolských prostředků byl fakultě 

ještě vyčleněn limit na ediční činnost. Fakulta si zajistila i 

další mimorozpočtové prostředky formou darů a poplatků 

za přijímací řízení, za mimořádné studium a za studium 

zahraničních doktorandů – samoplátců. Fakulta rovněž 

obhospodařovala prostředky získané formou grantů a 

projektů, přičemž vycházela ze schváleného rozpočtu a 

metodiky dané příslušnou agenturou. Důležitým zdrojem 

fakultních financí byla i doplňková činnost.  

Pro čerpání prostředků z hlavní činnosti byl v r. 2011 

stanoven pouze celkový limit finančních výdajů s tím, že 

mzdové náklady, včetně pojistného, byly uvedeny 

v rozpočtu fakulty pouze orientačně. Významným kladem 

hospodaření ve sledovaném období je možnost 

nedočerpané prostředky z minulých let kumulovat ve 

Fondu provozních prostředků, a tím zajistit jejich 

optimální využití v delším časovém horizontu. 

Významnou finanční dotací byl příděl prostředků pro 

využití a motivaci mladých pracovníků fakulty, kteří 

dosáhli titul Ph.D. a nepřekročili stanovenou věkovou 

hranici. Částka na podporu těchto postdoktorandů činila 

1.147 tis. Kč a byla využita především na odměny a mzdy 

doktorandů a na nákup výpočetní techniky jakož i 

odborné literatury pro tuto skupinu pracovníků. 

Prostředky na rozvoj vědy 

Fakulta hospodařila s prostředky přidělenými ze školní 

dotace na tuto činnost, a to na základě projektů 

schvalovaných a přidělovaných Interní grantovou 

agenturou (dále jen IGA). Zároveň fakulta na rozvoj vědy 

získala prostředky formou institucionální podpory vědy, 

které byly v plné výši vyčerpány na pokrytí cca 2/3 

nákladů výzkumného záměru, protože ze strany MŠMTV 

došlo ke krácení dotace na pouhou 1/3 původně 

plánovaných výdajů. Plnění rozpočtovaných položek ve 

výzkumném záměru fakulty bylo dosaženo, při plném 

využití institucionální podpory, jeho 100% plnění jako 

celku, přičemž položky „osobní náklady“ a režie byly 

dodrženy přesně dle schváleného rozpočtu a ostatní 

položky pak v rámci povoleného limitu jejich vzájemné 

kompenzace. 

Granty 

V rámci grantů GA ČR fakulta v r. 2011 získala v 11 

grantech celkem 10.561 tis. Kč (+79 tis. Kč převod 

z loňského roku). Z toho byly plně vyčerpány prostředky 

na 10 grantech a u jednoho grantu došlo k přesunu 

částky 26 tis. Kč do příštího roku.  

Fakulta se dále zapojila, ve formě spoluřešitelství, do 

grantu GAČR, který sdílí s Univerzitou Tomáše Bati ve 

Zlíně, přičemž náklady vyčerpané naší fakultou činily 213 

tis. Kč. Fakulta již třetím rokem spravovala i grant MŠMT 

ve výši 929 tis Kč.  

Ke zdrojům fakulty patřily i účelové prostředky 

z mezinárodních zdrojů, získané jednak na podporu 

konference k finanční gramotnosti dospělých ve výši 794 

tis. Kč, a to od nadace Citibank a v rámci TEMPUSu tříletý 

projekt týkající se přípravy bakalářských a magisterských 

učitelských oborů na zahraničních univerzitách (Rusko, 

Tádžikistán) ve výši 73 tis. Kč. 

Ve sledovaném období byl fakultě přidělen jeden 

rozvojový projekt MŠMT v částce 400 tis. Kč.  

Evropské fondy  

Významným zdrojem pro fakultu byly i prostředky k 

financování projektů získané z evropských fondů: 

 projekt OPPA „Inovace studijních oborů se 

zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí“, přidělený 

katedře veřejných financí, byl v r. 2011 dotován 

částkou 1.448 tis. Kč, z níž byly v témže období 

uhrazeny náklady ve výši 1.383 tis. Kč a zbývající část 

prostředků ve výši 65 tis. Kč převedena pro čerpání 

v příštím roce; 

 na projekt OPPA „Příprava a zavedení nového oboru 

„Finanční inženýrství“ řešený na katedře bankovnictví 

a pojišťovnictví byla v r. 2011 získána dotace ve výši 

1.297 tis. Kč, z níž byla v témže roce využita částka 

1.029 tis. Kč a zbývajících 268 tis. Kč bylo převedeno 

do příštího roku. 

 projekt OPVK „Klíčové dovednosti a znalosti řídících 

pracovníků a projektových manažerů“ byl řešen na 

katedře bankovnictví a pojišťovnictví. Dotace, kterou 

fakulta obdržela v r. 2011 (s přihlédnutím k 

časovému rozlišení z r. 2010) činila 1.212 tis. Kč, 

přičemž vynaložené náklady činily 1.514 tis. Kč Rozdíl 

mezi dotací a náklady ve výši Kč 302 tis. bude, dle 

platné metodiky pro tento projekt dofinancován v I. 

čtvrtletí r. 2012.  

Stipendia Pro výplatu prospěchových a mimořádných 

stipendií studentů byly fakultě vyčleněny prostředky ze 

stipendijního fondu VŠE, a to ve výši 6.869 tis. Kč. V r. 

2011 byla formou výše uvedených stipendií vyplacena 

celková částka 3,936 tis. Kč, zůstatek byl převeden do 

stipendijního fondu fakulty na r. 2012.  

Kromě stipendijního fondu hospodařila fakulta dále 

s těmito účelově určenými prostředky: 

 příspěvek na stipendia doktorandů ve výši 5,276 tis. 

Kč, 

 dotace související se studiem zahraničních studentů 

na fakultě ve výši 1,290 tis. Kč  



HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  FFAAKKUULLTTYY          

  

 

Doplňková činnost a ostatní zdroje 

Decentralizovaný příděl z FRIMu pro FFÚ činil v r. 2011 

559 tis. Kč. Z této částky fakulta vynaložila ve 

sledovaném období částku 46 tis. Kč a zbývající 

prostředky budou využity v příštím roce.  

Fakulta získala finanční prostředky také formou darů. 

Tyto dary představovaly zdroje v celkové výši 869 tis. Kč, 

z nichž bylo v r. 2011 vyčerpáno 334 tis. Kč, a zbývající 

část byla převedena do příštího roku. 

Dalším zdrojem prostředků fakulty byla tzv. „doplňková 

činnost nevýdělečná“, pod níž spadají 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 

konference. Časové rozlišení z r. 2010 činilo 553 tis. Kč, 

příjmy v r. 2011 činily 2.788 tis. Kč, celková částka 

nákladů vynaložených v rámci takto získaných prostředků 

(včetně odvodu na režii školy) činila 2.397 tis. Kč a časové 

rozlišení r. 2011 činí 944 tis. Kč. V rámci ekonomické 

činnosti nevýdělečné byly přiděleny fakultě prostředky na 

ediční činnost, a to ve výši Kč 441 tis.  

„Doplňková činnost ekonomická“ představovala již 

tradičně na fakultě významnou součást jejího 

hospodaření. V r. 2011 bylo v rámci doplňkové činnosti na 

FFÚ evidováno 20 zakázek, z nichž 7 bylo ukončeno. 

Ostatní pokračují i v r. 2012. Časové rozlišení z roku 2010 

činilo 2.211 tis. Kč, výnosy z doplňkové činnosti v r. 2011 

činily 4.041 tis. Kč a náklady 2.784 tis. Kč. V nákladech je 

započtena i srážka z výnosů doplňkové činnosti ve 

prospěch VŠE ve výši 303 tis. Kč. a srážka ve prospěch 

fakulty 61 tis. Kč. Časové rozlišení pro rok 2011 činí 

3.461 tis. Kč. 

 

FINANČNÍ ZDROJE FAKULTY V R. 2011 (V TIS. KČ) 

ZDROJ 
ROK  

2011 

Hlavní činnost 54491 

 v tom:  

mzdové prostředky 39008 

zákonné odvody 12916 

ONIV celkem 1016 

ostatní 1551 

Podpora od MŠMT na postdoktorské pozice   1147 

Věda a výzkum (výzkumný záměr) 14453 

IGA 3710 

Granty GAČR  10666 

Granty ostatní vč. zahraničních 1142 

Dary 869 

Stipendia pro studenty, vč. dotace na 

zahraniční studenty   13247 

Ediční činnost 441 

Rozvojové projekty MŠMT, zahraniční účel. 

prostředky  1267 

Projekty Evropského sociálního fondu  3957 

Doplňková činnost nevýdělečná  3341 

Doplňková činnost ekonomická 6252 

CELKEM FFÚ  114983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




