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ÚVODNÍ SLOVO
DĚKANA
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Vážení,
rok 2020 nám zcela nepochybně utkví
v paměti jako rok kovidový. Pandemie na nás
udeřila krátce po zahájení výuky v letním
semestru. V úterý 10. března 2020 byl svolán
první krizový štáb rektorky a děkanů všech
fakult VŠE v Praze, který projednával řešení
nově vzniklé situace a hned na to ve středu
11. března 2020 byly rozhodnutím vlády
uzavřeny všechny školy a o den později
vyhlášen nouzový stav na celém území
ČR. S časovým odstupem jednoho roku
si uvědomuji, že jsme v daném okamžiku
nevěděli, jak vážná situace to je a jak dlouho
bude trvat a o to víc jsem rád, že fakulta se
na novou situaci velmi rychle adaptovala
a prakticky během jednoho týdne přešla na
on-line formu výuky. Velmi oceňuji v tomto
ohledu flexibilitu učitelů i studentů, kteří
byli postaveni do zcela nové role, kterou
prakticky nikdo do té doby nezažil a zhostili
se jí tak, aby negativní důsledky opatření
v důsledku boje proti pandemii koronaviru
na pedagogický proces byly minimalizovány.
Nouzový stav nedopadal jen na vlastní
přímou výuku, ale týkal se i všech ostatních
oblastí fungování fakulty. Již březnové
kolegium rektorky i kolegium děkana fakulty
se konaly on-line a na online formu přešly
operativně i další orgány fakulty a školy.

odbornou veřejnost a mezi které v roce 2020 patřilo zejména
MBA studium zaměřené na nemovitosti a jejich oceňování
(MBARE) a dále například kurzy připravované ve spolupráci
s Komorou daňových poradců ČR nebo dvouletý vzdělávací
cyklus pro Finanční správu, který jsme otevřeli v září 2019
pro více než 30 pracovníků Finanční správy.  
Rok 2020 neznamenal pro fakultu jen převedení stávajících
prezenčních aktivit na online formu, ale otevřel pro nás
všechny nové formy elektronické komunikace. Fakulta
posílila svou účast na sociálních sítích a také rozsah i způsob
propagace na nich. Uvědomili jsme si, jak moc chybí osobní
komunikace se studenty nejen o jejich studijních problémech,
a tak jsme od září 2020 (kdy již začínalo být zřejmé, že se
pandemie vrací) zahájili pravidelný cyklus „Otázek a odpovědí
s děkanem“, který je živě přenášen na YouTube kanále fakulty
a na otázky studentů při něm odpovídají (kromě děkana)
také proděkanka Dana Dvořáková, studentská tajemnice
Gabriela Horáková a studentský senátor Lukáš Hulínský.
Obdobně jsme připravili a živě odvysílali „Dny otevřených
dveří“ fakulty apod.
Rád bych v tomto úvodu zmínil také to, že pandemie
nezastavila kvalifikační růst fakulty, čehož důkazem jsou
dvě úspěšně dokončená habilitační řízení kolegyň Jany
Tepperové (katedra veřejných financí) a Jany Skálové (katedra
finančního účetnictví a auditingu). Pozitivním momentem
byl také první ročníky hlasování studentů o titul „Pedagog
roku“ ve kterém za naši fakultu vyhrál a ocenění z rukou
rektorky převzal kolega Jan Molín (katedra finančního
účetnictví a auditingu). Rovněž bez ohledu na pandemii
koronaviru pokračovala fakulta v roce 2020 v realizaci dvou
projektů financovaných z operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, a to „Rozvoj vzdělávací a dalších činností
a podpora kvality na VŠE v Praze“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_
015/0002342) a „Rozvoj moderních výukových trendů na
VŠE v Praze“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013310), které
umožňují fakultě financovat důležité činnosti v oblasti řízení
a zvyšování kvality výuky, uplatnitelnosti absolventů na trhu
práce a kompetencí pracovníků fakulty.

Velkým úkolem bylo pro nás zabezpečit průběh zkoušek
a zejména pak přijímacího řízení. Přesto, že po uvolnění
omezení v průběhu letních prázdnin jsme byli přesvědčeni,
že zimní semestr roku 2020 již proběhne výuka více méně
standardním způsobem prezenční formou, čekala nás další
vlna pandemie, která byla z hlediska své síly nepochybně
větší než ta jarní. I když jsem přesvědčen, že se fakultě
podařilo důsledky pandemie ve většině ohledů úspěšně
překonat, byly oblasti a akce, které nebyly za dané situace
řešitelné, resp. realizovatelné. S velkou lítostí jsme tak museli
například zrušit slavnostní ceremoniál předání čestného
doktorátu prof. Robertu S. Kaplanovi z Harvard Business
School, který byl projednán, schválen a připraven na 24.
dubna 2021.

Rok 2020 zřejmě nebyl tím, který bychom si rádi zopakovali,
ale zároveň si uvědomuji, jak velký kus cesty jsme během
něj urazili v oblasti digitalizace nejen výuky, ale i řady
administrativních procesů a jaké nové kompetence
jsme všichni získali například v přípravě multimediální
podpory výuky, pořádání online odborných akcí, seminářů
a konferencí apod. Tento posun je pozitivní a z velké části
nevratný a nevymizí s koncem kovidové pandemie. Bylo by
toho bylo více, co bych rád v tomto úvodním slově zmínil, či
okomentoval, ale uvědomuji si, že úkolem tohoto úvodního
slova je pouze stručně uvést celý text výroční zprávy, kterou
fakulta předkládá za rok 2020, a proto již chci na závěr
zejména poděkovat všem pracovníkům i spolupracovníkům
fakulty za jejich spolupráci, v průběhu celého roku 2020
a těším se na její pokračování v roce 2021.

Fakulta nepřešla flexibilně jen na online výuku, ale online
nebo hybridní formou zajistila také konání řady akcí, které
pořádá opakovaně již mnoho let a které si vybudovaly
tradici. Mezi ně patřily v roce 2020 konference, semináře
a další akce, jako například ACFA, TPAVF, Pedagogická
konference a Odborný seminář Národní účetní rady nebo
Absolventské středy. Mezi důležité odborné akce pro
veřejnost, které se konaly online, musím také zařadit oblast
celoživotního vzdělávání, které naše katedry připravují pro

doc. Ing. Ladislav Mejzlík. Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O FAKULTĚ
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Základní údaje o fakultě
Název:

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Adresa

nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3

WWW stránky

http://ffu.vse.cz/

Kontakt – sekretariát děkana

Telefon: 224 095 121, e-mail: darina.kubova@vse.cz

2.1

Organizační schéma fakulty

Akademický senát

Děkan

Vědecká rada fakulty

fakulty

Odborné katedry

Děkanát

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

Kolegium děkana
Proděkani
Proděkan pro vědu, výzkum
a doktorské studium
Proděkanka pro studijní
a pedagogickou činnost

Další odborná pracoviště fakulty

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Disciplinární komise

Institut energetické ekonomie
Institut strategického investování

Pedagogická rada

Oborové rady

Oproti roku 2019 nezaznamenala organizace fakulty žádné změny. Stabilní zůstává kolektiv kvalifikovaných a zkušených
pracovníků, kteří jsou zárukou kvalitní výzkumné i vzdělávací činnosti na fakultě.

2.2

Vedení fakulty

Vedení fakulty Financí a účetnictví VŠE v Praze od 1. 4. 2014 (beze změny)
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan
doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy, statutární zástupce děkana
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
proděkan pro výzkum a doktorské studium
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Katedry Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Vedoucí katedry k 1. 9. 2018

katedra bankovnictví a pojišťovnictví

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

katedra didaktiky ekonomických předmětů

Ing. Alena Králová, Ph.D.

katedra financí a oceňování podniku

Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

katedra měnové teorie a politiky

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

katedra manažerského účetnictví

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

katedra veřejných financí

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

2.3

Akademický senát fakulty

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Skládá se ze
zástupců akademické obce fakulty (z akademických pracovníků a ze studentů) volených přímou a tajnou volbou. Senát má
15 členů, jednu třetinu tvoří zástupci studentů.
Předsednictvo senátu fakulty:
● předseda:
● prof. Ing. Petr Marek, CSc.
● místopředseda za akademické pracovníky:
● prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
● místopředseda za studenty:
● Tereza Jiříková (od 1. 11. 2019)

Členové senátu

Změny členů senátu nastalé v roce 2020

Volební obvody akademických pracovníků:
Celofakultní volební obvod
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

x

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

x

Ing. Jan Molín, Ph.D.

do 14. 9. 2020
od 27. 10. 2020

Katederní volební obvod katedry bankovnictví a pojišťovnictví
prof. Ing. Jiří Witzany, Ph.D.

x

Katederní volební obvod katedry didaktiky ekonomických předmětů
prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

x

Katederní volební obvod katedry financí a oceňování podniku
doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.

x

Katederní volební obvod katedry finančního účetnictví a auditingu
Ing. Václav Černý, Ph.D.

x

Katederní volební obvod katedry měnové teorie a politiky
doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.

do 31. 12. 2020

Katederní volební obvod katedry manažerského účetnictví
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

x

Katederní volební obvod katedry veřejných financí
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

x
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Členové senátu

Změny členů senátu nastalé v roce 2020

Volební obvod studentů zapsaných na fakultě:
Bc. Tereza Jiříková

x

Bc. Daniel Kolek

x

Ing. Oto Křivanec

x

Jan Lauterkranz

x

Ing. Vojtěch Menzl, MSc

x

2.4

Vědecká rada

Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví je samosprávným orgánem zřízeným v souladu se Zákonem o vysokých školách
a Statutem Fakulty financí a účetnictví. Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává po schválení Akademickým senátem fakulty
děkan, který je zároveň i předsedou Vědecké rady. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce
Vysoké školy ekonomické (externí členové Vědecké rady).
Členové Vědecké rady od 1. 4. 2018
Interní členové
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
vedoucí katedry měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Petr Marek, CSc.
katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
předseda Vědecké rady, děkan Fakulty financí a účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum, Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví
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Členové Vědecké rady od 1. 4. 2018
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
Ing. Miroslav Singer, Ph.D.
ředitel institucionálních vztahů, hlavní ekonom Generali CEE Holding, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
výkonný ředitel České bankovní asociace, katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí katedry veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
proděkan pro výzkum a doktorské studium, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
vedoucí katedry manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta financí a účetnictví
Externí členové
prof. Ing. Dana Dluhošová, Dr.
ekonomka a vysokoškolská pedagožka na VŠB – TU Ostrava
doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
předseda dozorčí rady, Right Invest, a.s.
Ing. Otakar Hora, CSc.
předseda dozorčí rady a místopředseda výboru pro audit, ČEZ
Ing. Zdeněk Hrdlička
ředitel odboru strategie daňové politiky, Ministerstvo financí ČR
Ing. Miloslav Kala
prezident, Nejvyšší kontrolní úřad
Ing. Petr Kříž, FCCA
Financial Services Partner, CEE Regulatory & Policy Leader, PricewaterhouseCoopers
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
člen prezídia, Rada pro veřejný dohled nad auditem
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka, Mendelova univerzita v Brně
Ing. Pavel Racocha
výkonný ředitel a předseda představenstva, KB Penzijní společnosti, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem
Ing. Jiří Rusnok
guvernér, Česká národní banka
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
předseda senátu Nejvyššího správního soudu
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.
vedoucí katedry účtovníctva a auditorstva, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislavě
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
vedoucí Centra pro ekonomické studie a analýzy, Vysoká škola finanční a správní
Ing. Petr Zahradník, MSc.
poradce prezidenta Hospodářské komory ČR, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)
prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor, Vysoká škola ekonomie a managementu
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2.5

Další orgány fakulty

2.5.1 Disciplinární komise
Disciplinární komise je poradním orgánem děkana. Projednává přestupky studentů proti studijním předpisům a etickému
kodexu fakulty a školy. Členy disciplinární komise na návrh děkana fakulty schvaluje Akademický senát fakulty.
Členové disciplinární komise
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
předsedkyně komise
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
Ing. Jan Molín, Ph.D.
Bc. Ludvík Miška (do 14. 5. 2020)
student oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
Ing. Lukáš Hulínský (od 15. 5. 2020)
student doktorského studia oboru Finance
Bc. Martin Husák
student navazujícího magisterského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
Ing. Lucie Kábelová (do 14. 5. 2020)
studentka doktorského studia oboru Finance
Erik Nikerle (od 15. 5. 2020)
student navazujícího magisterského studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

2.5.2 Akreditační rada
Akreditační rada je poradním orgánem děkana zřízená v souladu se Statutem Fakulty financí a účetnictví. Členové akreditační
rady jsou jmenováni a odvoláni děkanem fakulty. Akreditační rada se skládá ze zástupců jednotlivých kateder a předsedkyně,
kterou je proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost. Hlavními úkoly Akreditační rady je předkládat děkanovi návrh
na akreditaci předmětů vyučovaných katedrami Fakulty v bakalářských a magisterských studijních programech a předkládat
děkanovi stanovisko k operativním i koncepčním otázkám studia.
Členové Akreditační rady
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
předsedkyně
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.
katedra didaktiky ekonomických předmětů
doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
katedra veřejných financí
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
katedra měnové teorie a politiky
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
katedra finančního účetnictví a auditingu
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
katedra manažerského účetnictví
doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
katedra financí a oceňování podniku
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2.5.3 Stipendijní komise
Stipendijní komise je poradním orgánem děkana. Zabývá se přidělováním prospěchových, sociálních a mimořádných
stipendií studentům bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia. Členové Stipendijní komise jsou
jmenováni děkanem fakulty.
Členové Stipendijní komise od 1. 10. 2020
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
předsedkyně komise
Mgr. Lucie Horáčková, MBA
Ing. Jana Víchová

1.6

Změny v oblasti vnitřních předpisů

V roce 2020 došlo k úpravě níže uvedených předpisů Fakulty financí a účetnictví:
● Statut Fakulty financí a účetnictví (od 24. 2. 2020)
● Volební řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví (od 24. 2. 2020)
● Jednací řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví (od 14. 12. 2020)
● Jednací řád vědecké rady Fakulty financí a účetnictví (od 14. 12. 2020)

1.7

Třetí role fakulty ve společnosti

Fakulta svůj model „třetí role ve společnosti“ uskutečňuje v kontextu dvou primárních funkcí (vzdělávání studentů a výzkum)
v oborech finance, účetnictví a ekonomické vzdělávání. Fakultní model „třetí role ve společnosti“ zahrnuje zejména (i)
interakce s podnikatelským sektorem a odbornými organizacemi a komorami (poradenská a konzultační činnost, smluvní
výzkum, vzdělávání zaměstnanců; často bez přímého finančního přínosu pro fakultu), (ii) interakce se státní správou
a samosprávou na centrální a lokální úrovni (poradenská a konzultační činnost, účast na tvorbě politik, aplikovaný výzkum,
vzdělávání zaměstnanců), (iii) zapojení do neziskových společensky prospěšných aktivit (např. aktivity pro podporu dětí
a mládeže, znevýhodněných osob, propagace výsledků vědy a výzkumu, krátkodobé a dlouhodobé mezisektorové mobility
akademických pracovníků do neakademického prostředí atp.). V hodnoceném roce fakulta realizovala 3 projekty smluvního
výzkumu pro soukromý sektor a navrhla 2 projekty aplikovaného výzkumu pro státní správu nebo firemní subjekty (z toho
jeden byl na konci roku 2020 přijat TA ČR). Byly realizovány 2 vzdělávací akce pro neakademické zaměstnance ve firmách
nebo komorách. Probíhá trvalá spolupráce s Komorou auditorů, Komorou daňových poradců, Svazem účetních, Národní
účetní radou, Radou pro veřejný dohled nad auditem atp. S centrální státní správou probíhá kontinuální spolupráce na
tvorbě politik, připomínkování právních aktů a školení zaměstnanců (např. MF ČR, NKÚ, Daňová správa). Jeden pracovník je
dlouhodobě uvolněn pro práci v místní samosprávě (mezisektorová dlouhodobá mobilita). Trvale probíhá nezisková aktivita
podpory IT znalostí dětí (projekt Coder Dojo).

1.8

PR a marketing

Na fakultě se o komunikaci s veřejností stará asistentka děkana Mgr. Darina A. Kubová. Marketing a propagaci fakulty má
na starosti proděkanka doc. Dana Dvořáková, Ph.D., která se stará i o koordinaci přístupu s ostatními fakultami. V rámci VŠE
jako celku se schází skupina proděkanů, kteří mají na starosti PR, pod vedením paní rektorky. Na pravidelných setkáních
jsou koordinovány PR akce napříč celou školou. Za důležitou součást PR a marketingu fakulty je považována komunikace
prostřednictvím webu fakulty a facebooku fakulty. Web fakulty je rozdělen do správy děkana fakulty a jednotlivých proděkanů
v oblastech jejich působnosti. Web fakulty v anglickém jazyce má na starosti Mgr. Alžběta Kožušníková. Weby kateder jsou
spravovány jednotlivými katedrami a celofakultně je koordinován jejich obsah a struktura.
Jednotlivé části webu fakulty a rovněž i weby jednotlivých kateder jsou rozděleny v návaznosti na významné složky činnosti
fakulty – tedy zejména na informace o studiu pro studenty fakulty a uchazeče o studium na fakultě a informace o celoživotním
vzdělávání. Další důležitou činností fakulty, která je na webu prezentována, je vědecká činnosti, fakulta poskytuje informace
o odborných konferencích, které pořádá, o významných odborných publikacích a o své spolupráci s praxí. Fakultní facebook
spravuje děkan fakulty a umísťuje na něj aktuální informace a postřehy související s děním na fakultě apod.
Propagace studia na fakultě a kontakty s absolventy fakulty tvoří významnou část PR a marketingu fakulty, a proto jsou
samostatně probrány v dalších částech této výroční zprávy.
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3.

Studijní programy, organizace studia
a vzdělávací činnost

3.1

Akreditované studijní programy a obory

Na Fakultě financí a účetnictví jsou akreditovány a aktivně vyučovány tři typy studijních programů:
● bakalářský – celkem pět oborů/programů studia,
● navazující magisterský – celkem sedm oborů/programů studia v českém jazyce a jeden studijní program vyučovaný
v anglickém jazyce,
● doktorský – celkem tři obory/programy vyučované v českém jazyce a dva v jazyce anglickém.
V roce 2018 obdržela Vysoká škola ekonomická právo institucionální akreditace podle zákona o VŠ a v září 2018 byly fakultě
akreditovány Radou pro vnitřní hodnocení VŠE nové studijní programy vycházející z dosavadních oborů spadajících do
studijního programu Finance a účetnictví (B6217). V nových studijních programech studenti studují od akademického roku
2019/2020. Výjimku představují obory Vzdělávání v ekonomických předmětech (obor bakalářského studia) a Učitelství
ekonomických předmětů pro střední školy (obor navazujícího magisterského studia), které zatím akreditovány nebyly, tyto
dva obory byly tedy pro akademicky rok 2020/2021 otevřeny ve stávající podobě a na tyto obory nejsou již přijímání noví
studenti.
V doktorském studiu nebyl zatím NAÚ akreditován nový program Teorie ekonomického vzdělávání (v českém jazyce), proto
do něj nebyli přijímáni noví studenti.

3.1.1 Bakalářské studium
Na bakalářském stupni studia byly akreditovány a 1. 9. 2019 poprvé otevřeny pro nové studenty studijní programy vycházející
ze stávajících oborů: Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví a Zdanění a daňová politika.
Všechny studijní obory/programy bakalářského studia jsou realizovány prezenční formou.

Přehled akreditovaných studijních programů/oborů na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze k 31. 12. 2020:
Název programu/oboru

Forma
studia

Garant studijního oboru/programu

Poznámka

Akreditované obory programu bakalářského studia Finance a účetnictví (B6217), standardní doba studia 3 roky
Bankovnictví a pojišťovnictví

P

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován a otevřen jako samostatný studijní program

Finance

P

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován jako samostatný
studijní program

Účetnictví a finanční řízení podniku

P

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován jako samostatný
studijní program

Vzdělávání v ekonomických předmětech

P

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Samostatný studijní program nebyl akreditován, na studijní obor
nejsou přijímání noví studenti

Zdanění a daňová politika

P

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován jako samostatný
studijní program

Vysvětlivky: P – prezenční
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3.1.2 Magisterské studium
Na navazujícím magisterském studiu byly akreditovány a 1. 9. 2019 otevřeny studijní programy vycházející ze
stávajících oborů: Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Finance a oceňování podniku, Finanční inženýrství,
Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika. Reakreditován byl studijní program v angličtině Master in
Finance and Accounting.
Všechny obory/programy navazujícího magisterského studia jsou realizovány prezenční formou.

Přehled akreditovaných studijních programů na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze k 31. 12. 2020:
Název programu/oboru

Forma
studia

Garant studijního oboru/programu

Poznámka

Akreditované obory programu navazujícího magisterského studia Finance a účetnictví, Finance and Accountancy (N6217), standardní
doba studia 2 roky:
Bankovnictví a pojišťovnictví

P

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován jako samostatný
studijní program

Finance

P

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován jako samostatný
studijní program

Finance a oceňování podniku

P

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován jako samostatný
studijní program

Finanční inženýrství

P

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován jako samostatný
studijní program

Učitelství ekonomických předmětů
pro střední školy

P

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Samostatný studijní program nebyl akreditován, na studijní obor
nejsou přijímání noví studenti

Účetnictví a finanční řízení podniku

P

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován jako samostatný
studijní program

Zdanění a daňová politika

P

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Obor studia byl od 1. 9. 2019
akreditován jako samostatný
studijní program

P

doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová,
Ph.D.

Studijní program byl v roce 2018
reakreditován

Studijní program v anglickém jazyce
Master in Finance and Accounting

Vysvětlivky: P – prezenční
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3.1.3 Doktorské studium
Na oborech doktorského studia je umožněna prezenční i kombinovaná forma studia.

Přehled akreditovaných studijních programů na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze k 31. 12. 2020:
Název oboru/programu

Forma
studia

Garant oboru/programu

Poznámka

Akreditované obory/programy doktorského studia,
standardní doba studia jsou 3 - 4 roky
Finance

P, K

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

Účetnictví a finanční řízení podniku

P, K

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Finance

P, K

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

Accountancy and Financial Management

P, K

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

1)
1)

Vysvětlivky: P – prezenční, K – kombinovaná

Poznámky:

● Programy doktorského studia nabízené v anglickém jazyce.
● Na doktorském stupni studia byly akreditovány programy Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku, oba pro českou
i anglickou verzi.
Oprávnění fakulty k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem
Oprávnění fakulty k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Finance má fakulta akreditováno do roku
2023.
Oprávnění fakulty k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku má
fakulta akreditováno do roku 2029.

3.1.4 MBARE – MBA se specializací na investice do nemovitostí, jejich development
a oceňování
Katedra financí a oceňování podniku garantuje akreditovaný čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný MBA program
distančního celoživotního vzdělávání Nemovitosti a jejich oceňování, který je zaměřen na investice, development
a oceňování nemovitostí – MBARE.

Název programu

Forma
studia

Garant studijního programu

MBA Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE)

K

Ing. František Poborský, Ph.D.

Poznámka

Vysvětlivky: K – kombinovaná
Program MBARE byl poprvé otevřen v roce 2018, první skupina 18 studentů úspěšně ukončila studium promocí v září 2020.
V roce 2020 pokračovali ve studiu studenti druhého běhu a byl otevřen již třetí běh programu. Dobré jméno programu na
českém nemovitostním trhu dokládá velké množství přihlášek do přijímacího řízení, třetí běh programu je kapacitně zcela
naplněn. Celkově má tedy program MBARE nyní 39 aktivních studentů a 18 absolventů.
V roce 2020 byla programu MBARE udělena akreditace mezinárodní organizace sdružující profesionály na nemovitostním
trhu RICS (Royal Insititution of Chartered Surveyors), která potvrzuje dobrou kvalitu programu v mezinárodním měřítku a je
pozitivně vnímána ze strany uchazečů i zaměstnavatelů. Program MBARE v roce 2020 také podal žádost o akreditaci České
asociace MBA škol (CAMBAS), akreditační proces byl úspěšně ukončen začátkem roku 2021.
ílem programu MBARE je poskytnout posluchačům znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi:
mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi, podmínky financování a investic na trhu
s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování nemovitostí. Studenti se dozví i informace o oceňování nemovitostí
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podle cenových předpisů. Součástí výuky je stavební a právní minimum orientované na trh s nemovitostmi v souvislosti
s oceňováním nemovitostí. Studium je ukončeno zpracováním developerského projektu ve formě státní závěrečné zkoušky
na předem zadaný projekt s následnou prezentací developerského projektu odborné komisi. V akademickém roce 2019/2020
studenti pracovali na developerském projektu s městem Karlovy Vary, kde studenti přispějí svými projekty k řešení jedné
z lokalit města určené pro development. Studenti třetího běhu programu (2020/2021) budou pracovat na developerském
projektu ve spolupráci MBARE a Pražské developerské společnosti. Vybraná lokalita je zajímavé území na Praze 4 - Nové
Dvory, kde je do budoucna plánována nová stanice meta trasy D.
Studium probíhá dálkově s odbornými konzultacemi, které jsou uskutečňovány ve dvoudenních soustředěních. Výuku
kurzů zajišťují pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol, jakož i renomovaní odborníci z praxe.
Část výuky je uskutečňována i formou exkurzí na zajímavé developerské projekty, do urbanistického ateliéru apod., aby byl
zajištěn úzký kontakt studentů s reálnou praxí. Studium je v českém jazyce s vloženými anglickými přednáškami. MBARE také
pořádá workshopy a přednášky, na nichž se setkávají jak studenti, tak odborníci z praxe.
Z důvodu nepříznivé zdravotní situaci v ČR v roce 2020 výuka probíhala převážně on-line formou v plném rozsahu.
Networkingové akce a praktická výuka (exkurze) musely být odloženy, až budou nařízení MŠMT také formy výuky umožňovat.

2.2

Studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce

V rámci akreditovaných studijních programů je na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze vyučován studijní program
navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce:

Název programu

Forma
studia

Akreditovaný program navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce Finance and
Accounting (MIFA) (N6236),
standardní doba studia 2 roky

P

Garant studijního programu

Poznámka

doc. Ing. Marcela Zárybnická
Žárová, CSc.

Vysvětlivky: P – prezenční

Mezinárodní studijní programy a výuka v cizím jazyce
Studijní program v anglickém jazyce – Finance and Accounting (Master in Finance and Accounting – MIFA), který byl otevřen
v akademickém roce 2015/2016, pokračoval v roce 2020 se stávajícími a nově přijatými studenty. V září 2020 bylo přijato
ke dvouletému studiu v programu MIFA 26 studentů, z toho počtu 6 studentů mělo z důvodu víza odložený start až od února
2021. V roce 2020 aktivně studovalo celkem 47 studentů v programu MIFA v obou ročnících (údaj k prosinci 2020). V roce
2020 promovalo 15 studentů.
Program v souladu s moderními trendy výuky zahrnuje komplexní pohled na problematiku financí a účetnictví
v mezinárodním prostředí. Ve třetím semestru studia mohou studenti absolvovat jeden semestr na vybraných zahraničních
vysokých školách v Evropě (rozsah 30 ECTS) nebo získat praktické dovednosti v rámci nové formy programu Evropské unie
Erasmus Plus (Erasmus+) „Internship“ (rozsah 30 ECTS), resp. studovat předměty ze skupiny volitelných předmětů (v rozsahu
21–27 ECTS) doplněné vypracováním projektu (v rozsahu 6 ECTS) a volitelnými kurzy nabízenými fakultami VŠE nebo kurzy
zahraničních hostujících profesorů (v max. rozsahu 6 ECTS). Semestrálním studiem v zahraničí, „Internship“ realizovaným
v Evropě nebo výběrem předmětů v rámci volitelných předmětů si studenti volí specializovanější předměty, které jim umožní
konkrétnější profilaci v mezinárodním rozměru a podle jejich specifických potřeb.
Program MIFA v roce 2020 poskytoval již čtvrtým rokem studentům možnost studia Double Degree ve spolupráci s Univerzitou
Catholique de Louvain, School of Management v Belgii. Podstatou studia v režimu Double Degree je získání dvou titulů
z uvedených univerzit za podmínky studování na obou univerzitách a obhajoby jedné diplomové práce. V roce 2020 získali
2 studenti v Double Degree studiu oba dva tituly jak titul ing. z Fakulty financí a účetnictví, tak titul Master in Management.
V září 2020 byl ke studiu Double Degree v dalším kole výběrového řízení přímo s Univerzitou Catholique de Louvain vybrán
1 student MIFA. Program Double Degree vznikl mezi MIFA programem a jedním z následujících programů na Louvain School
of Management:
● Master en sciences de gestion à finalité spécialisée (Master in Management),
● Master Ingénieur de gestion à finalité spécialisée (Master in Business Engineering).
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Na základě podepsané smlouvy o novém Double Degree programu (v červnu 2019), který vznikl ve spolupráci s OttoFriedrich-Universität Bamberg (OFUB) byl poprvé realizován v roce 2020. V září 2020 byla vybrána ke studiu v Bamberku
1 studentka MIFA. Tento Double Degree program se realizuje mezi studijním programem Finance and Accounting (MIFA)
a jedním z následujících programů na Otto-Friedrich-Universität Bamberg:
● Master of Science in Betriebswirtschaftslehre,
● Master of Science in Finance & Accounting.
Nově vzniklý Double Degree program je unikátní zejména tím, že v oblasti financí a účetnictví kombinuje dva jazyky.
Studijní programy v Bamberku budou vyučovány v němčině a angličtině, na VŠE v Praze v angličtině. Nový program byl
otevřen studentům již pro akademický rok 2020/2021. Výsledky výběrového řízení budou potvrzeny v závislosti na studijních
výsledcích z prvního semestru uchazečů. Absolventi Double Degree s Bamberkem získají dva tituly: Master of Science in
Betriebswirtschaftslehre nebo Master of Science in Finance & Accounting z Bamberku a Ing. z VŠE v Praze.
V anglickém jazyce se realizují také dva doktorské studijní obory/programy: Finance a Accountancy and Financial
Management. V nich ke konci roku 2020 studovali celkem 3 studenti, z toho 1 v oboru Accountancy and Financial Management
a 2 v programu Finance.

2.3

Další vzdělávací aktivity fakulty

Jednotlivé katedry fakulty se věnují nejen vzdělávací činnosti v rámci běžné výuky, poskytují i celoživotní vzdělávání formou
kurzů a vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT, celkový přehled je uveden v následující tabulce.
Přehled celoživotního vzdělávání poskytovaného Fakultou financí a účetnictví
Kurzy orientované na výkon povolání a zájmové kurzy

Skupiny akreditovaných studijních programů

do 15 hod.

od 16 do 100 hod.

více než 100 hod.

Skupiny akreditovaných studijních programů

Počet kurzů/celkový počet účastníků

obchod, administrativa, právo

0

3/151

2/37

společenské vědy, žurnalistika a informační vědy

0

0

2/39

programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání

1/49

0

0

vzdělávání a výchova

0

0

2/40

CELKEM

1/49

3/151

3/116

V důsledku pandemie Covid – 19 se celkové množství účastníků kurzů snížilo o 30 %. Neotevřely se zejména krátkodobé
kurzy v rozsahu do 15 hodin (ze 4 kurzů pořádaných v roce 2019 se realizoval jen jeden kurz), kurzů v rozsahu mezi 16 – 100
hodinami se realizovalo o dva méně než v roce 2019, avšak podařil se zdvojnásobit počet kurzů s rozsahem více než 100
hodin, v důsledku toho vzrostl i počet účastníků v těchto kurzech téměř dva a půl krát, což je třeba označit jako úspěch,
protože se jedná o dlouhodobé, systematické vzdělávání odborné veřejnosti, které na druhé straně také přináší i další
kontakty fakulty s praxí.

2.3.1 Celoživotní vzdělávání – programy
Katedra didaktiky ekonomických předmětů v roce 2020 zorganizovala jako každým rokem dvousemestrální program
celoživotního vzdělávání akreditovaný MŠMT pro pedagogické pracovníky – „Doplňující pedagogické studium pro
absolventy magisterského či inženýrského stupně VŠ ekonomického zaměření k získání pedagogické kvalifikace
k výuce ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy“.
Katedra finančního účetnictví a auditingu v rámci pravidelné Pedagogické konference (v roce 2020 se uskutečnil 20. ročník)
uskutečňuje vzdělávací program „Aktuální problémy v oblasti účetnictví, daní, auditingu a jejich aplikace do školních
vzdělávacích programů“ akreditovaný MŠMT. Konference se v tomto roce uskutečnila online.
Katedra veřejných financí zahájila v roce 2019 čtyřsemestrální program kombinovaného studia „Zdanění a daňová politika
pro daňovou správu“. V roce 2020 studenti absolvovali druhý a třetí semestr studia. Celkem absolvovali 12 předmětů, z toho
10 jich bylo ukončeno zkouškou a dva zápočtem. Do posledního semestru studia postoupilo 25 studentů. Veškerá výuka
i zkoušení probíhaly on-line.
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Katedra manažerského účetnictví v akademickém roce 2019/2020 i 2020/2021 opět pořádala dvousemestrální kurz
celoživotního vzdělávání „Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku“.

2.3.2 Celoživotní vzdělávání – kurzy
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví uspořádala v roce 2020 podeváté odbornou konferenci pro veřejnost na téma Rozvoj
a inovace finančních produktů s podtitulem „Možnosti a meze digitalizace v bankovnictví“. Členové katedry spolupracovali
se společností SwissLife – Fincentrum a Nadačním fondem pro vzdělávání v pojišťovnictví a podíleli se na zkouškách
odborné způsobilosti zprostředkovatelů v oblastech poskytování spotřebitelských úvěrů, investování na kapitálových
trzích, zprostředkování penzijních a pojistných produktů. Členové katedry se podíleli na obhajobách závěrečných prací
zpracovaných v rámci kurzu Oceňování cenných papírů, který byl realizován Institutem oceňování majetku při VŠE.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů v roce 2020 připravila pro studenty doktorského studia kurz „Komplexní
pedagogicko-psychologická a didaktická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy“. Dále uspořádala pro
učitele ekonomických předmětů 5. ročník mezinárodní elektronické vědecké konference „Schola nova, quo vadis? 2020, Praha“.
Katedra byla spolupořadatelem 14. ročníku mezinárodní elektronické vědecké konference „Média a vzdělávání 2020“. Pro
učitele ekonomických předmětů připravila také v prostředí Moodle ucitelstvi.vse.cz další aktualizované metodické materiály.
Katedra finančního účetnictví a auditingu pravidelně pořádá kurzy vzdělávání pro Komoru daňových poradců ČR. V roce
2020 byly realizovány celkem 3 třídenní kurzy: Pokročilé účetnictví pro daňové poradce (2x) a Vyšší účetnictví pro daňové
poradce (1x).
Katedra financí a oceňování podniku realizuje tradičně své mimovýukové vzdělávací aktivity prostřednictvím účasti učitelů
na výuce v dlouhodobých kurzech pro vzdělávání znalců a odhadců (výuka probíhá ve čtyřech semestrech), které jsou
organizačně zabezpečovány Institutem oceňování majetku, který je v této oblasti špičkovým pracovištěm na půdě VŠE
v Praze. Kurzy jsou zaměřeny na oceňování nemovitostí, podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Dále katedra
zajišťuje pravidelnou výuku pro Komoru auditorů ČR. Tyto kurzy obsahově pokrývají všechny oblasti korporátních financí
a oceňování podniků, nemovitostí a nehmotného majetku.

Z konference Inovace finančních produktů pořádané katedrou
bankovnictví a pojišťovnictví ve Vencovského aule VŠE v Praze
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4
UCHAZEČI O STUDIUM,
STUDENTI FAKULTY,
ABSOLVENTI FAKULTY
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4.

Uchazeči o studium a studenti fakulty

4.1

Spolupráce se středními školami

Fakulta spolupracuje se středními školami v několika rovinách. Fakulta byla v tomto roce prezentována na středních školách
formou besed a odborných přednášek pro středoškoláky, besedy se uskutečňovaly online formou. Do propagace fakulty
touto formou se zapojili zejména stávající studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia, kteří
představovali fakultu na středních školách, které sami absolvovali. Celkem byli touto formou v roce 2020 osloveni studenti
na 14 středních školách, pražských i mimopražských. Vzhledem k příznivému ohlasu fakulta plánuje organizovat tyto
prezentace i v následujících letech. Fakulta v roce 2020 opět připravila propagační brožuru pro zájemce o studium, která
byla zveřejněna na webových stránkách fakulty. Katedra finančního účetnictví a auditingu připravuje tradičně soutěže pro
studenty obchodních akademií (tzv. Účetní olympiády), v roce 2020 se Účetní olympiádu nepodařilo uskutečnit, vzhledem
k pandemii Covid - 19, proto byl připraven online kvíz pro studenty středních škol, který bude rozeslán studentům středních
škol začátkem roku 2021. Online se podařilo uspořádat tradiční Pedagogickou konferenci pro učitele středních škol, kde se
učitelé fakulty a středoškolští učitelé scházejí nad řešením odborných i pedagogických témat.

4.2

Zájem o studium a přijímací řízení

Bakalářské studium
Zájem uchazečů o bakalářské studium se na fakultě meziročně zvýšil o 5 %.
Přijímací řízení uspořádala Fakulta financí a účetnictví v důsledku pandemie Covid-19 v souladu s aktuálně platnými právními
předpisy odlišným způsobem než v minulých letech.
Zhruba polovina uchazečů o bakalářské studium byla přijata na základě výsledků studia na střední škole (konkrétně se
jednalo o průměr známek z matematiky a anglického jazyka) v předposledním ročníku a v pololetí posledního ročníku střední
školy. Podmínkou přijetí na základě výsledků studia na střední škole bylo studium na střední škole v České republice nebo
Slovenské republice. Všichni uchazeči, které fakulta nepřijala na základě prospěchu na střední škole, byli pozváni k přijímacím
zkouškám z anglického jazyka a matematiky (jedná se o standardní části přijímací zkoušky využívané i v předchozích letech),
u cizinců bylo podmínkou skládání přijímací zkoušky úspěšné složení zkoušky z českého jazyka (výjimku z této povinnosti
vždy dostávají cizinci, kteří skládají maturitní zkoušku z českého či slovenského jazyka). Přijímací testy musela fakulta
uspořádat, vzhledem k pandemii Covid -19, online v malých skupinách v prostředí Google Meet, které umožnilo adekvátní
dozor vždy několika vyučujících. Testy byly připraveny v prostředí Studijního informačního systému VŠE katedrou matematiky
a katedrou anglického jazyka tak, že každému uchazeči bylo vygenerováno individuální zadání.
Uchazeči si mohli zvolit ve své přihlášce ke studiu v rámci fakulty až tři programy bakalářského studia, v pořadí podle svých
preferencí. Podle výsledků dosažených na střední škole byli uchazeči přijímáni pouze na první zvolený program.
Uchazeči nepřijatí na základě prospěchu na střední škole byli na základě výsledků přijímacích zkoušek přijati na první zvolený
program, a pokud jimi dosažené výsledky nedosáhly požadované hranice přijetí na tento program, mohli být přijati na druhý
či třetí zvolený program.
Počet přijatých studentů do bakalářského studia se meziročně zvýšil o 3 %.
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Navazující magisterské studium
Počet uchazečů o přijetí do navazujícího magisterského studia se meziročně prakticky nezměnil. Více než 28 %
uchazečů o navazující magisterské studium absolvovalo bakalářské studium na jiných vysokých školách (tento podíl
se oproti roku 2019 zvýšil o 6 %).
Přijímací řízení uspořádala Fakulta financí a účetnictví v důsledku pandemie Covid-19 v souladu s aktuálně platnými právními
předpisy odlišným způsobem než v minulých letech.
Uchazeči o navazující magisterské studium v českých programech, kteří absolvovali bakalářské studium na Fakultě financí
a účetnictví byli přijati na základě studijních průměrů z tohoto studia (tvořili zhruba polovinu z celkové kvóty pro navazující
magisterské studium na fakultě). Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné fakultě VŠE či na jiné vysoké škole,
skládali přijímací zkoušky formou testu z Odborného předmětu a Ekonomie. Zkoušky proběhly, vzhledem k pandemii Covid
-19, online v malých skupinách v prostředí Google Meet, které umožnilo adekvátní dozor vždy několika vyučujících. Testy
byly připraveny v prostředí Studijního informačního systému VŠE jednotlivými odbornými katedrami fakulty tak, že každému
uchazeči bylo vygenerováno individuální zadání.
Uchazeči si v přihlášce do navazujícího magisterského studia mohli vybrat až dva programy, první - preferovaný program
a druhý náhradní program, na který může být uchazeč přijat, pokud nesplní požadavky k přijetí na jím preferovaný program
studia, ale jeho výsledky jsou dostačující pro přijetí na druhý zvolený program. Tuto možnost nabízí fakulta jako jediná
v rámci VŠE v Praze.
V roce 2020 bylo na základě splnění studijního průměru přijato a zapsáno do studia 287 studentů a na základě výsledků
přijímacích zkoušek 109 studentů (celkem 396 studentů).
Počet přijatých studentů do navazujícího magisterského studia se meziročně zvýšil o 12 %.
O studium placeného anglického programu Master in Finance and. Accounting (MIFA) se ucházelo 92 uchazečů (o 28
uchazečů více než v roce 2019), přijato bylo 24 uchazečů.

Přijímací řízení do doktorského studia
Přijímací řízení je založeno na výsledcích přijímací zkoušky, která se skládá z pohovoru před komisí a zkoušky z anglického
jazyka. Na základě výsledků přijímací zkoušky děkan fakulty rozhoduje s přihlédnutím ke kapacitě školitelů oboru o přijetí či
nepřijetí. V roce 2020 bylo přijato 22 studentů.
Pro obor Teorie vyučování ekonomických předmětů nebyli noví studenti z důvodu ukončení akreditace přijímáni. Z celkového
počtu studentů přijatých v roce 2020 k doktorskému studiu 4 studenti absolvovali předchozí studium na jiné vysoké škole
(v předchozím roce 9 studentů). Počet zájemců a přijatých studentů mírně kolísá, což ukazuje následující tabulka.

Počet zájemců a přijatých na doktorský stupeň studia
2020
Obor

Finance
Účetnictví
a finanční
řízení
podniku
Celkem
FFÚ

2019

2018

2017

Forma
Přihlášených

Přijatých

Přihlášených

Přijatých

Přihlášených

Přijatých

Přihlášených

Přijatých

P

16

12

19

17

16

12

15

15

K

3

2

1

0

5

4

6

3

P

13

8

12

12

14

8

10

8

K

1

0

6

5

4

4

4

2

33

22

38

34

39

28

35

28

Pozn: Počet přijatých studentů na určitý obor/program a formu studia může být větší než počet přihlášených (z důvodu přesunů
mezi obory/programy a formami studia).
Vysvětlivky: P – prezenční, K – kombinovaná
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3.3

Celková statistika studia dle jednotlivých studijních
oborů/programů včetně studijní neúspěšnosti

Bakalářské studium
Počty uchazečů o bakalářské studium za jednotlivé programy studia
Název studijního programu, resp. studijního oboru v rámci studijního programu
Finance a účetnictví

Uchazeči o studium

Přijatí studenti zapsaní ke
studiu

Celkový počet studentů

Bankovnictví a pojišťovnictví

230

103

215

Finance

448

187

446

Účetnictví a finanční řízení podniku

565

220

491

Vzdělávání v ekonomických* předmětech

0

0

18

Zdanění a daňová politika

97

59

141

Celkem

1340

569

1311

*Obor Vzdělávání v ekonomických předmětech v roce 2020 nepřijímal nové studenty.
V roce 2020 neúspěšně ukončilo bakalářské studium celkem 226 studentů. V porovnání s rokem 2019 se snížil počet
vyloučených studentů na bakalářském studiu o 10 %.
Fakulta v roce 2020 vypracovala podrobnější analýzu, ze které vyplynuly nejčastější důvody ukončení bakalářského studia.
Z následující tabulky je patrné, že k ukončení studia v důsledku neúspěšného studia (nedostatku kreditů k dalšímu studiu)
došlo celkem u 203 studentů, což je téměř 90 % z celkového počtu vyloučených studentů.

Důvod neúspěšného ukončení bakalářského studia

Počet studentů

Nedostatek kreditů – vyřazen ze studia

135

Zanechání studia – evidentní nedostatek kreditů

68

Studium na jiné fakultě VŠE

3

Studium na jiné vysoké škole

7

Jiné důvody + důvody nezjištěné

10

Nepovoleno přerušení studia

0

Výjezd do zahraničí nevyhovující požadavku na přerušení

0

Dlouhodobá nemoc

0

Rodinné důvody

3

Narození dítěte

0

Celkem 2020

226

5%

1%

3%
1%

30 %

60 %

Na základě fakultních analýz příčin neúspěšnosti je možné dále konstatovat, že bakalářské studium je nejčastěji ukončeno
neúspěchem v prvním ročníku studia, základní příčinou je nezvládnutí odlišného systému studia a rovněž poměrně vysoké
nároky kladené na studenty v rámci celoškolských povinných předmětů. V současné době se ovšem objevuje stále častěji
ukončení studia v důsledku toho, že studenti již na počátku studia zároveň vyhledávají pracovní příležitosti a v důsledku
tohoto vytížení nezvládají studium. Další příčinou bývá i nezvládnutí studia na dvou vysokých školách zároveň.
Obecně lze konstatovat, že zejména při vyloučení studentů ve vyšším ročníku studia je velmi časté, že se studenti ke studiu
přihlásí znovu a po úspěšně absolvovaném přijímacím řízení studium často úspěšně dokončí.
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Navazující magisterské studium
Počty uchazečů o studium za jednotlivé obory a programy studia
Název studijního programu, resp. studijního oboru v rámci studijního programu
Finance a účetnictví

Uchazeči o studium

Přijatí studenti zapsaní ke
studiu

Celkový počet studentů

Bankovnictví a pojišťovnictví

74

57

122

Finance

107

68

174

Finance a oceňování podniku

82

49

117

Finanční inženýrství

54

33

71

Účetnictví a finanční řízení podniku

169

132

313

Učitelství ekonomických předmětů
pro střední školy

/

/

6

Zdanění a daňová politika

74

57

127

Celkem za programy v českém jazyce

560

396

930

Finance and Accounting (MIFA) – placený
studijní program v anglickém jazyce

92

24

47

Celkem

652

420

977

V roce 2020 neúspěšně ukončilo navazující magisterské studium celkem 141 studentů. V porovnání s rokem 2019 se snížil
počet vyloučených studentů na navazujícím magisterském studiu o 61.
Fakulta v roce 2020 vypracovala podrobnější analýzu, ze které vyplynuly nejčastější důvody ukončení navazujícího
magisterského studia. Z následující tabulky je patrné, že k ukončení studia v důsledku neúspěšného studia (nedostatku
kreditů k dalšímu studiu) došlo celkem u 117 studentů, což je 83 % z celkového počtu vyloučených studentů.

Důvod neúspěšného ukončení navazujícího magisterského studia

Počet studentů

Nedostatek kreditů – vyřazen ze studia

69

Zanechání studia – evidentní nedostatek kreditů

48

Studium na jiné fakultě VŠE

0

Studium na jiné vysoké škole

6

Jiné důvody + důvody nezjištěné

14

Nepovoleno přerušení studia

0

Výjezd do zahraničí nevyhovující požadavku na přerušení

0

Dlouhodobá nemoc

0

Rodinné důvody

3

Narození dítěte

1

Celkem 2020

141

10 %

2%

4%

49 %
34 %

Obecně lze konstatovat, že zejména ve vyšších ročnících studia je velmi časté, že se neúspěšní studenti ke studiu přihlásí
znovu a studium často úspěšně dokončí.
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Doktorské studium
V následujícím přehledu je uveden celkový počet uchazečů o studium, přijatých studentů a celkový počet studentů v rámci
jednotlivých oborů/programů (ve všech ročnících doktorského studia). Tento údaj je zpracován k 31. 10. 2020, konzistentně
s výročními zprávami, které předkládala fakulta v minulých letech.

Uchazeči o studium

Přijatí studenti zapsaní ke
studiu

Celkový počet studentů

Finance

14

14

56

Finance (v AJ)

1

1

2

Účetnictví a finanční řízení podniku

9

8

56

Accountancy and Financial Management
(v AJ)

0

0

1

Celkem

24

23

115

0

0

1

Název oboru
Doktorské studium v rámci oborů studijního programu Finance a účetnictví
(resp. Finance and Accountancy) (P6217)
a nových studijních programů

Studijní program Kvantitativní metody
v ekonomii (P6232)
Výpočtová ekonomie a finance (končící
program)

V rámci doktorského studia ukončilo neúspěšně studium 20 studentů (12 studentů zanechalo studia a 8 bylo vyloučeno
pro nesplnění studijních podmínek). Hlavní důvody ukončení studia spočívají v nedodržení časových limitů pro splnění
státní doktorské zkoušky a neplnění kritérií podmíněných zápisů. Věcně jde často o nedostatečnou publikační a výzkumnou
činnost studentů.

Přednáška Jana Molína z cyklu
Účetnictví pro daňové poradce
připraveného FFÚ ve spolupráci s
Komorou daňových poradců ČR

Jan molín při online vysílání
přednášky dopady COVDu na daně v
rámci Absolventských střed
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5
ABSOLVENTI FAKULTY
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5.

Absolventi fakulty

5.1

Absolventi studijních programů

5.1.1 Bakalářské studium
Počty absolventů za jednotlivé programy a obory studia
Název programu/oboru

Celkový počet absolventů

Bakalářské studium v rámci studijního programu Finance a účetnictví (B6217)
Bankovnictví a pojišťovnictví

48

Finance

108

Účetnictví a finanční řízení podniku

100

Vzdělávání v ekonomických předmětech

3

Zdanění a daňová politika

40

Celkem

299

5.1.2 Magisterské studium
Počty absolventů za jednotlivé programy a obory studia
Název programu/oboru

Celkový počet
absolventů

Bankovnictví a pojišťovnictví

51

Finance

62

Finance a oceňování podniku

27

Finanční inženýrství

21

Účetnictví a finanční řízení podniku

82

Učitelství ekonomických předmětů
pro střední školy

13

Zdanění a daňová politika

51

Celkem za programy a obory v českém jazyce

307

Finance and Accounting (MIFA) – program v anglickém jazyce

15

Celkem

322

Seznam absolventů navazujícího magisterského studia je uveden v příloze k výroční zprávě.
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5.1.3 Doktorské studium
5.1.3.1 Obhájené disertační práce
Počty absolventů za jednotlivé programy/obory studia
Název programu/oboru

Celkový počet absolventů

KKOV

Finance

6

6202V010

Účetnictví a finanční řízení podniku

2

6202V052

Teorie vyučování ekonomických předmět

1

7501V015

Obhájené disertační práce na programu/oboru Finance
Téma

Autor

Školitel

Efektivnost českých veřejných vysokých škol a jejich fakult

Ing. Pavla Mikušová

doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.

Faktory ovlivňující úspěšnost vymáhání daňových nedoplatků

Ing. Tomáš Kouba

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Fiskální a měnová reflexe finanční krize 2008

Ing. Aleš Michl

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Transmisní mechanismy kvantitativního uvolňování

Ing. Stanislav Hába

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

Vnější ekonomická rovnováha pohledem národních úspor a investic

Ing. Jiří Pour

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Essays on Banking and Financial Regulations

Mag. Oleg Kravtsov

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr.,
Ph.D.

Obhájené disertační práce na programu/oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
Téma

Autor

Školitel

Predikce vývoje trhu s průmyslovými nemovitostmi pomocí indexu
tržní hodnoty

Ing. Jaroslav Kaizr, MSc

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Odhad nákladů cizího kapitálu pro potřeby dlouhodobého plánování
v rámci oceňování

Ing. Lucie Rudolfová

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Obhájené disertační práce na programu/oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů
Téma

Autor

Školitel

Využití revidované Bloomovy taxonomie pro rozvoj HOCS (Higher
Order Cognitive Skills - kognitivních úrovní vyššího řádu) v ekonomickém vzdělávání

Ing. Dana Kolářová

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA

5.1.4 MBA/MPA/
Katedra financí a oceňování podniku garantuje mezinárodně uznávaný kurz MBA, který je zaměřen na investice do nemovitostí,
development a oceňování s názvem MBA Nemovitosti a jejich oceňování, který je promován pod zkratkou MBARE. Program
MBARE byl poprvé otevřen v roce 2018, první skupina 18 studentů úspěšně ukončila studium promocí v září 2020. V roce
2020 pokračovali ve studiu studenti druhého běhu a byl otevřen již třetí běh programu. Dobré jméno programu na českém
nemovitostním trhu dokládá velké množství přihlášek do přijímacího řízení, třetí běh programu je kapacitně zcela naplněn. V roce
2020 byla programu MBARE udělena akreditace mezinárodní profesní organizace sdružující profesionály na nemovitostním
trhu RICS, která potvrzuje dobrou kvalitu programu v mezinárodním měřítku. Program MBARE v roce 2020 také podal žádost
o akreditaci České asociace MBA škol (CAMBAS), akreditační proces byl úspěšně ukončen začátkem roku 2021.
Akreditace RICS se vztahuje zpětně i na absolventy prvního a druhého běhu programu, čímž se FFÚ VŠE podařilo dosáhnout
vytýčeného cíle. Zisk akreditací je velmi pozitivně vnímám jak ze strany absolventů, tak ze strany zaměstnavatelů –
investorských, konzultačních a developerských firem na nemovitostním trhu.
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Program MBARE udržuje trvalý kontakt s absolventy, networkingové akce v roce 2020 byly bohužel poznamenány
celosvětovou pandemií, ale kontakt je udržován prostřednictvím sociálních sítí MBARE (zejména LinkedIn, Facebook). Také
byla uspořádána akce pro studenty, lektory i absolventy při příležitosti získání akreditace RICS. Spolupráce probíhá i na poli
výukovém, kdy se někteří absolventi prvního běhu podílí na zadání a konzultacích developerského projektu pro 3. běh.

5.2

Kontakt s absolventy a podpora uplatnění absolventů

Nezaměstnanost absolventů fakulty je prakticky nulová. Na tomto nesporném úspěchu fakulty se podílí několik faktorů:
● dobré jméno fakulty mezi odbornou veřejností (dobré jméno fakulty vytváří především řada úspěšných absolventů
fakulty a akademičtí pracovníci, kteří jsou známí v praxi díky své práci v profesních organizacích, přednáškové činnosti
pro veřejnost, autorství řady klíčových odborných publikací),
● poměrně úzká specializace jednotlivých programů zaručující profesní vyhraněnost absolventů a hluboké znalosti,
● fakulta přizpůsobuje výuku a formuluje profil absolventa jednotlivých programů/oborů na základě dobrých znalostí
požadavků trhu práce (díky kontaktům akademických pracovníků s praxí, zpracovávání dotazníků absolventů fakulty,
kontaktům s absolventy prostřednictvím tzv. Absolventských střed a od roku 2020 Klubu absolventů FFÚ),
● propojení výuky s praxí (studenti nejsou vzděláni pouze teoreticky, výuka je spojena s praxí),
● fakulta zprostředkovává různými způsoby (např. přednášky, workshopy, praxe studentů) kontakt studentů s potenciálními
zaměstnavateli,
● fakulta podporuje studentské organizace a kluby sdružující absolventy i stávající studenty, zejména pak jejich odborné
aktivity (přednášky odborníků z praxe, konference).

5.3

Uplatnění absolventů na trhu práce

Koncem roku 2020 byl stejně jako v předchozím roce v rámci řešení projektu „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora
kvality na VŠE v Praze“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 připraven a rozeslán online dotazník určený absolventům po 2-3
letech od ukončení jejich studia na FFÚ. Míra návratnosti dosáhla 18 %. Dotazník obsahoval otázky mířící do všech důležitých
oblastí bakalářského a magisterského studia a zapojení absolventů do praxe během a po ukončení studia. Podrobné výsledky
a analýza získaných odpovědí jsou uvedeny zde: https://ffu.vse.cz/rozvoj/. Tato anketa systematicky mapuje hodnocení
struktury vzdělávacích programů/oborů a systému výuky ze strany absolventů, kteří už plně působí v praxi a mají tedy
dostatečný odstup, aby mohli zhodnotit kvalitu a strukturu svého studia z pohledu využití na trhu práce.
Ke klíčovým zjištěním patří například zpětné hodnocení volby hlavní specializace, kterou naprostá většina respondentů (88,4
%) hodnotí pozitivně, konkrétně 62,3 % jako dobrou a 26,1 % jako spíše dobrou.

Graf odpovědí k otázce:

Hodnotíte zpětně svůj výběr hlavní specializace jako dobrou volbu pro své pracovní uplatnění?

69 odpovědí
Ano

26 %

Spíše ano
12 %

62 %

Spíše ne
Ne
Absolventi rovněž velmi pozitivně hodnotí odbornou
úroveň vyučujících FFÚ, a to ve výši 100 %.
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Graf odpovědí k otázce:

Byl(a) jste spokojen(a) s odbornou úrovní vyučujících FFÚ u předmětů hlavní specializace?

44 %

69 odpovědí
Ano
Spíše ano
Spíše ne

57 %

Ne

V systému výuky/studia absolventi doporučují posílit stáže a praxe, výuku prostřednictvím případových studií či řešení
projektů a problémů.
Šetření ukázalo, že většina (94,2 %) absolventů pracovala již během studia. Pravidelné zaměstnání ve většině případů (80 %)
odpovídalo oboru studia na FFÚ.
Velmi pozitivním zjištěním je skutečnost, že jen 1,4 % absolventů hledala zaměstnání po ukončení studia déle než 3 měsíce.
Průměrný měsíční plat/průměrná měsíční odměna z podnikání absolventů se nejčastěji (68,1 %) pohybuje v rozmezí od 30
do 50 tisíc Kč. Příjem v rozmezí 50–60 tis. Kč měsíčně uvedlo 11,6 % respondentů, nad 60 tis. Kč 10,2 % absolventů.

5.4

Zahraniční studenti

V anglickém programu Finance and Accounting (MIFA) absolvovalo v roce 2020 celkem 15 studentů. Jmenný seznam
absolventů MIFA je uveden v závěru této výroční zprávy.

Ve studentském hlasování se stal na FFÚ
nejlepším pedagogem foku 2020 Jan Molín,
zástupce vedoucího katedry finančního
účetnictví a auditingu
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Online Pedagogická konference katedry finančního účetnictví a auditingu

Online oslava udělení akreditace RICS studijnímu programu MBARE

Online zasedání kolegia děkana FFÚ
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6
VĚDA, VÝZKUM A VÝVOJ
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6.

Věda, výzkum a vývoj

6.1

Zaměření vědy a výzkumu

Pracovníci fakulty realizují výzkum v rámci výzkumných projektů a grantů nebo individuální výzkumnou aktivitou v těchto
hlavních oblastech: bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy; měnová teorie a politika; veřejné finance a zdanění; finanční
účetnictví a auditing; finance podniku a oceňování; manažerské účetnictví; teorie ekonomického vzdělávání.

6.2

Organizační, personální a materiální zabezpečení

Organizační zabezpečení výzkumu a inovací vychází ze základní struktury fakulty. Jádro těchto aktivit se odehrává na
katedrách, čímž je zabezpečen klíčový prvek vysokoškolského systému: propojení a přenos výsledků vědy a výzkumu do
vzdělávání. Vedoucí kateder řídí aktivity v oblasti VaV a také jejich propojení směrem k externím subjektům. Proděkan pro
výzkum a doktorské studium z pověření děkana koordinuje celofakultní agendy v oblasti výzkumu. Významným organizačnětechnickým nástrojem řízení a podpory VaV jsou projekty rozvoje VaV na katedrách.
Personální zabezpečení je založeno na kvalifikovaném a rovnoměrném personálním zabezpečení docenty a profesory
(viz tabulka v kapitole 8.1. k personálnímu složení akademických a vědeckých pracovníků fakulty). Součástí výzkumného
personálního složení fakulty jsou i doktorandi: v hodnoceném roce celkem 104 aktivních doktorandů.
Materiální zabezpečení vědy a výzkumu je na velmi dobré úrovni: fakulta průběžně pořizuje kvalitní novou ICT techniku
(desítky kusů ročně), zabezpečuje na fakultní úrovni (nebo se podílí celoškolně) přístup do VaV databází a poskytuje
prostředky pro tvorbu, resp. sběr primárních dat. Rovněž finančně a organizačně podporuje celoživotní vzdělávání v oblasti
vědy a výzkumu pro pracovníky a doktorandy fakulty.

6.2.1 Speciální pracoviště v oblasti vědy, výzkumu a vývoje
Výzkum byl uskutečňován primárně na katedrách. Aktivity týkající se zejména výzkumu a inovací nebo tzv. třetí role
fakulty například v diseminaci výsledků výzkumu se částečně realizují na Institutu strategického investování a Institutu
energetické ekonomie.

6.3

Excelentní vědecko-výzkumná publikační činnost

V rámci vědecko-výzkumné činnosti byly v tomto roce publikovány v časopisech z databáze Web of Science Clarivate
Analytics a Scopus tyto publikace:

Počty WoS článků podle kvartilů a první decil (AIS dle FORD, FFÚ: 2016-2020)
D1

Q1 (mimo D1)

Q2

Q3

Celkem

2016

1

0

0

0

1

2017

1

2

0

0

3

2018

2

1

2

4

9

2019

1

4

5

6

16

2020

0

5

3

10

18

Celkem

5

12

10

20
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Z hlediska mezinárodního dopadu, kvality časopisů a hodnocení VŠE, resp. fakulty lze za nejdůležitější publikace hodnocené
dle FORD AIS za rok 2020 (D1, Q1, Q2) považovat například:
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BRŮNA, Karel, TRAN, Van Quang. The central banks‘ ability to control variability of money market interest rates: The case of
inflation targeting countries. Journal of Economic Behavior & Organization [online]. 2020, roč. 176, č. August, s. 384–402. ISSN
0167-2681. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.04.012. [IF a AIS 2019: 1.591 | 1.317] [SJR 2019: 1.482] [FORD-AIS-Q 2019: Q1 D2 (50200)]
ČERNÝ, Michal, RADA, Miroslav, RADA, Miroslav, ANTOCH, Jaromír, HLADÍK, Milan. A class of optimization problems
motivated by rank estimators in robust regression. Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations
Research [online]. 2020, č. 11.9. 31 s. eISSN 1029-4945. ISSN 0233-1934. DOI: 10.1080/02331934.2020.1812604.[IF a AIS 2019:
1.520 | 0.627] [SJR 2019: 0.824] [FORD-AIS-Q 2019: Q2 (10100, 50200)]
ENOKSEN, F. A., LANDSNES, Ch. J., LUČIVJANSKÁ, Katarína, MOLNÁR, Peter. Understanding risk of bubbles in
cryptocurrencies. Journal of Economic Behavior & Organization [online]. 2020, roč. 176, č. August, s. 129–144. ISSN 01672681. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.05.005. Dostupné také z: [IF a AIS 2019: 1.591 | 1.317] [SJR 2019: 1.482][FORD-AIS-Q 2019: Q1
D2 (50200)]
HELSETH, Marius Aleksander Emblem, KRAKSTAD, Svein Olav, MOLNÁR, Peter, NORLIN, Karl-Martin. Can policy and
financial risk predict stock markets? Journal of Economic Behavior & Organization [online]. 2020, roč. 176, č. August, s. 701–
719. ISSN 0167-2681. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.04.001. Dostupné také z: [IF a AIS 2019: 1.591 | 1.317] [SJR 2019: 1.482][FORDAIS-Q 2019: Q1 D2 (50200)]
JANDA, Karel, KOUŘÍLEK, Jakub. Residual shape risk on natural gas market with mixed jump diffusion price dynamics.
Energy Economics [online]. 2020, roč. 85, č. January. 15 s. ISSN 0140-9883. DOI: 10.1016/j.eneco.2019.07.025. Dostupné také
z: [IF a AIS 2019: 5.203 | 1.178] [SJR 2019: 2.409][FORD-AIS-Q 2019: Q1 (50200)]
LYÓCSA, Štefan, MOLNÁR, Peter, PLÍHAL, Tomáš, ŠIRAŇOVÁ, Mária. Impact of macroeconomic news, regulation and
hacking exchange markets on the volatility of bitcoin. Journal of Economic Dynamics and Control [online]. 2020, roč. 119,
č. October. 21 s. ISSN 0165-1889. DOI: 10.1016/j.jedc.2020.103980. Dostupné také z: [IF a AIS 2019: 1.204 | 0.949] [SJR 2019:
1.169][FORD-AIS-Q 2019: Q2 (50200)]
SLAVÍK, Jan, PAVEL, Jan, ARLTOVÁ, Markéta. Variable charges and municipal budget balance: Communicating vessels of
the waste management. Journal of Environmental Management [online]. 2020, roč. 257. 8 s. eISSN 1095-8630. ISSN 03014797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.109976. [IF a AIS 2019: 5.647 | 0.922] [SJR 2019: 1.321][FORD-AIS-Q 2019: Q2 (10500)]
TYACK, Nicholas, ŠČASNÝ, Milan. ‚Warehouse‘ or research centre? Analyzing public preferences for conservation, prebreeding and characterization activities at the Czech genebank. Food Security [online]. 2020, roč. 12, č. 5, s. 1035–1046. eISSN
1876-4525. ISSN 1876-4517. DOI: 10.1007/s12571-020-01040-z. [IF a AIS 2019: 2.095 | 0.805] [SJR 2019: 0.903][FORD-AIS-Q
2019: Q1 D2 (21100, 40500)]
Jako excelentní byly v soutěži rektory Vysoké školy ekonomické v Praze vyhodnoceny v r. 2020 i publikace uvedené v další
subkapitole (5.7).

6.4

Konference

V roce 2020 byly fakultou organizovány tyto konference:
● 7. 2. 2020: konference Rozvoj a inovace finančních produktů (RIFP 2020)
● 22. 5. 2020: The 21th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2020)
● listopad 2020: 5. mezinárodní konference Schola nova, quo vadis?
● 28. 11. 2020: 20. ročník Pedagogické konference s názvem „Online výuka (nejen) v době pandemie“

6.5

Granty a projekty

Na fakultě byly souběžně s výzkumnými aktivitami zahrnutými do projektu institucionální podpory realizovány
tyto projekty vědy a výzkumu:
Názvy řešených grantů a projektů

Řešitel

Období

Experience-sharing of V 4 countries to strenghten civic engagement

prof. Karel Janda

2019-2020

Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflace

doc. Karel Brůna

2018-2020

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky

prof. Jan Pavel

2018-2020

Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik

prof. Jiří Witzany

2018-2020
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Nově získané externí granty a projekty

Řešitel

Období

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M.

prof. Karel Janda

2019-2023

V roce 2020 se podařilo získat nový projekt financovaný od roku 2021 TA ČR a realizovaný na katedře veřejných financí
(M. Ščasný). Zároveň byl na stejné katedře získán mezinárodní projekt zaměřený na transparentnost veřejných financí
a financovaný od roku 2021 z USA (L. Sedmihradská).
Grantová rada fakulty posoudila projekty v rámci soutěže na podporu specifického vysokoškolského výzkumu prováděného
studenty doktorského, resp. magisterského studijního programu, ve spolupráci se svými školiteli (IGS). Ukončené
projekty byly vyhodnoceny jako úspěšné (jeden s dílčí výhradou). U pokračujících a nových projektů byl kladen důraz na
vědeckovýzkumnou činnost a její kvalitu.
Ukončené projekty IGS

Řešitel

Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí

doc. Karel Brůna

Pokročilé metody risk managementu s použitím umělé inteligence

doc. Bohumil Stádník

Textová analýza obsahu účetních závěrek

doc. David Procházka

20. ročník konference studentů doktorského studia FFÚ

doc. David Procházka

Pokračující projekty IGS

Řešitel

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR

prof. Libor Pavera

Vliv systému odměňování a systému měření výkonnosti na motivaci a chování pracovníků

doc. Jaroslav Wagner

Ekonomické a institucionální aspekty veřejných financí

Ing. Hana Zídková

Studentské části a aktivity konference TPAVF

Ing. Lukáš Hulínský

Tržní selhání a jejich vliv na kvalitu auditu v České republice

Ing. Michal Šindelář

Dopady digitalizace v účetnictví

Oto Křivanec

Nové výzvy Corporate Finance v České republice

Ing. Tomáš Brabenec

Vývojové trendy na finančních trzích

doc. Jarmila Radová

Nové projekty IGS

Řešitel

21. ročník konference studentů doktorského studia FFÚ

doc. David Procházka

Dynamika finančních a ekonomických veličin v kontextu vnější rovnováhy

doc. Karel Brůna

Využití strojového učení v ocenění podniku

Ing. Veronika Staňková

Cost-effectiveness analysis of low-carbon projects and public finance

Akram Elahi Gol

V roce 2020 pokračovala realizace rozvojového projektu OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 „Rozvoj vzdělávací
a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“, který bude na celé škole probíhat až do roku 2022. V rámci projektu
v roce 2020 pokračovaly práce na vzdělávání zaměstnanců fakulty a probíhaly práce na modernizaci či tvorbě nových českých
a anglických předmětů (celkem 61 předmětů). Rovněž bylo pilotně ověřeno ve výuce devět modernizovaných studijních
oborů/programů. Do modernizace i ověření byli zapojeni zahraniční a tuzemští experti. V rámci zkvalitnění kontaktů
a intenzivnější spolupráce s absolventy pokračovaly akce tří studentských klubů (posílení vazeb na absolventy v akcích
klubů) a pokračovaly práce na modernizaci Absolventských střed. Pro podporu internacionalizace fakulty v rámci projektu
pokračovaly semináře pro zaměstnance a studenty mající zájem o výjezd do zahraničí. V rámci projektu probíhají i práce na
zkvalitnění (zefektivnění) řízení fakulty.
V roce 2020 byla zahájena realizace dalšího rozvojového projektu OP VVV s názvem Rozvoj moderních výukových trendů
na VŠE v Praze (registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013310). Hlavní záměrem projektu je v reakci na rozvoj využití
moderních technologií a moderních výukových trendů ve vzdělávacím procesu zavést nové metody výuky, které umožní
zvýšit kvalitu výuky a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. I tento projekt bude probíhat až do konce roku 2022.
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Dne 1. 3. 2020 započala realizace projektu s názvem Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE (registrační číslo CZ.02.2.
69/0.0/0.0/18_053/0016932). Hlavním cílem projektu je pokračující podpora profesního růstu výzkumných pracovníků VŠE
a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji na VŠE. Vzhledem k situaci spojené s koronavirovou epidemií byla však realizace
tohoto projektu v roce 2020 značně omezena.
Byl zahájen nový projekt IGA/A. Záměrem projektu je zvýšit kvalitu a přístupnost studentské grantové soutěže na VŠE v Praze
prostřednictvím nastavení procesů a vytvořením metodického prostředí pro vyhlášení a realizaci studentské grantové
soutěže IGA/A na celoškolní úrovni v anglickém jazyce včetně zajištění dvou pilotních kol, a tím přispět ke zvýšení kvality
doktorského studia. To bude dále podpořeno rozvojem kompetencí a průřezových dovedností Ph.D. studentů, školitelů, AP
a THP, fungujících v tomto metodickém prostředí.

6.6

Recenzovaná periodika

Součástí práce vysokoškolského učitele i studenta doktorského studia je pravidelná publikační činnost. Pracovníci
fakulty a její doktorandi publikovali analyticky i synteticky orientované výsledky své vědeckovýzkumné práce
v oborech finance, účetnictví a finanční řízení podniku a didaktika ekonomických předmětů. Výsledky publikační
činnosti v roce 2020 jsou podle databáze publikační činnosti VŠE (PC VSE, nepřepočtené podíly) následující:
●
●
●
●

monografie, příspěvky v monografiích: 7,
články v časopisech s impakt faktorem z databáze Web of Science a v časopisech z databáze Scopus: 48,
ostatní recenzované články: 69,
příspěvky z konferencí: 30.

Cílem fakulty není v dlouhodobém horizontu maximalizovat celkový počet výsledků (v r. 2020 celkem 243), ale zejména
zvyšovat kvalitativní úroveň vydaných publikací (typy časopisů a konferencí, mezinárodní publikace, umístění akademických
pracovníků v celoškolských soutěžích).
Fakulta garantuje vydávání dvou vědeckých časopisů (Českého finančního a účetního časopisu a European Financial and
Accounting Journal) a podílí se na vydávání časopisu Oceňování. Časopisy jsou otevřené všem autorům z ČR i zahraničí
a podléhají standardnímu posuzování kvality.
V roce 2020 i nadále vycházel Český finanční a účetní časopis, European Financial and Accounting Journal a časopis
Oceňování. V roce 2020 vycházela také nadále řada FFA Working Papers (wp.ffu.vse.cz) umožňující elektronickou publikaci
recenzovaných článků v jejich pracovní podobě, které tak mohou získat zpětnou vazbu před zasláním do standardních
recenzovaných časopisů.

6.7

Soutěže

Stejně jako v předchozích letech proběhly soutěže o nejlepší knižní publikaci, o nejlepší článek v časopise s oponentním
řízením a o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia na fakultě a na celoškolní úrovni. Proběhla i soutěž
pořádaná společností Grant Thornton. Studenti fakulty se úspěšně účastnili i celoškolských soutěží o nejlepší bakalářskou
a diplomovou práci (ESOP).

PSD – Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – odborná monografie

● doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D., Publikace: Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení: Souvislosti a kolize
v národním i mezinárodním kontextu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2019. 154 s. ISBN 978-80-245-2324-8

PSD – Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením

● prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., Název článku: Residual shape risk on natural gas market with mixed jump
diffusion price dynamics. Časopis: Elsevier – Energy Economics, 2020; IF 5,203; AIS 1,177
ISSN 0140-9883

PSD – Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia

● Ing. Kristine Gevorgyan, Publikace: Do demographic changes affect house prices? Journal of Demographic Economics
[online] - 2019, roč. 85, č. 4, s. 305–320, eI. SSN 2054-0906, ISSN 2054-0892
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Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia
1. místo

● Ing. Kristine Gevorgyan, Název článku: Do demographic changes affect house prices?
Journal of Demographic Economics [online] - 2019, roč. 85, č. 4, s. 305–320, eI. SSN 2054-0906, ISSN 2054-0892

Cena rektora VŠE za článek
3. místo

● prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., Jakub Kourilek , Název článku: Residual shape risk on natural gas market with
mixed jump diffusion price dynamics.
Časopis: Elsevier – Energy Economics, 2020; IF 5,203; AIS 1,177, ISSN 0140-9883
Ve studentské odborné soutěži (S.O.S. 2020) organizované fakultou autoři veřejně obhajují své práce zaměřené na finančněúčetní téma. Tyto práce byly rovněž oceněny v rámci soutěže o excelentní studentskou odbornou práci ESOP jako nejlepší
seminární práce na fakultě.

Cena rektora za bakalářskou práci:

● Autor: Nikiforova Valeriia, Název práce: Politická ekonomie zdanění ekologických zdrojů energie v Evropské unii,
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Brixiová, Ph.D.
● Autor: Borovka David, Název práce: Insurance linked securities a jejich využití při tvorbě portfolia, Vedoucí práce: doc.
Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
● Autor: Vujčić Stevan, Název práce: Daňové zvýhodnění rodin s dětmi, Vedoucí práce: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
● Autor: Koňak Marek, Název práce: Industrial Portfolios on Factor Models, Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
● Autor: Schererová Barbora, Název práce: Pricing of biofuels, Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Cena rektora za diplomovou práci:

● Autor: Lapčík Filip, Název práce: Problematika zadluženosti Spojených států amerických v kontextu fiskální
a monetární dominance. Vedoucí práce: Ing. Samy Metrah
● Autor: Gabrhelová Daniela, Název práce: Analýza vlivu likvidity na ziskovost bank v České republice. Vedoucí práce:
prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
● Autor: Havrdová Dominika, Název práce: Faktory daňových úniků ve vybraných zemích EU. Vedoucí práce: Ing. Hana
Zídková, Ph.D.
● Autor: Cachnín Patrik, Název práce: Náklady duplicitní preskripce léčivých přípravků v ČR. Vedoucí práce: doc. Ing.
Alena Maaytová, Ph.D.

6.8

Kvalifikační rozvoj zaměstnanců fakulty a činnost
Vědecké rady v oblasti kvalifikačního růstu

V rámci doktorského studia úspěšně dokončilo tento stupeň vzdělávání 9 studentů, z toho někteří spolupracují i nadále
s fakultou v rámci výuky nebo výzkumu.
Pokračovala již dříve zahájená habilitační a jmenovací řízení, jejich seznam je umístěn zde: https://veda.vse.cz/habilitacnirizeni-a-rizeni-ke-jmenovani-profesorem/
● Nová habilitační a jmenovací řízení nebyla zahájena
V rámci kvalifikačního rozvoje bylo pro pracovníky fakulty průběžně upořádáno několik vzdělávacích kurzů spolufinancovaných
OP VVV.

6.9

Habilitační řízení a profesorská jmenovací řízení

V roce 2020 bylo ukončeno habilitační řízení Ing. Jany Skálové, Ph.D., pro obor Účetnictví a finanční řízení a Ing. Jany
Tepperové, Ph.D., pro obor Finance, kdy obě byly jmenovány rektorkou VŠE docentkami od 1. 8. 2020.

41

7
INTERNACIONALIZACE

42

7

Internacionalizace a mezinárodní
spolupráce

7.1

Zapojení do mezinárodních vztahů a vzdělávacích
programů

FFÚ je zapojena do mezinárodních vztahů především tím, že v roce 2019 již pátým rokem otevřela studijní program
navazujícího magisterského studia v angličtině „Finance and Accounting“, dále vzrůstajícím počtem předmětů, které jsou
garantovány FFÚ a nabízeny zahraničním výměnným studentům jak v rámci programu Erasmus+ tak i v rámci mezinárodních
smluv se zahraničními univerzitami. Dalším významným zapojením do mezinárodních vztahů je stabilní počet studentů
v bakalářském nebo magisterském stupni studia, kteří studují semestr v zahraničí, a dále především PhD studentů FFÚ, kteří
realizují krátkodobé studijní a výzkumné pobyty v zahraničí.
Učitelé fakulty jsou zapojeni do výuky programu typu MBA pro oblast finančního a manažerského účetnictví „International
School of Business and Management“ (ISBM), který organizuje Fakulta podnikohospodářská, a MBA Master Management et
Administration des Entreprises (IFTG) pořádaného Francouzsko-českým institutem řízení.

7.2

Mezinárodní akreditace a hodnocení

FFÚ získala jednak profesní mezinárodní akreditace a v rámci VŠE v Praze je FFÚ zapojena do pětiletého proces vstupu VŠE
v Praze do prestižní mezinárodní asociace AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).
Hodnocení jak profesní mezinárodní akreditace, tak akreditace FFÚ v rámci mezinárodní asociace AACSB probíhá úspěšně
a je prováděno zahraničními experty v rámci zahraničních institucí na periodické bázi.

Profesní akreditace

● Profesní akreditace udělená profesní Institucí certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW) vybraným vyučovaným
předmětům na FFÚ v roce 2020 trvá. Výhodou akreditovaných předmětů je záruka obsahové shody a potvrzení, že
uchazečům o získání titulu certifikovaného účetního institucí ICAEW jsou předměty absolvované na VŠE uznány tímto
institutem bez dalších zkoušek. Maximální počet uznávaných modulů, které ICAEW akredituje, je osm, šest ze základní
úrovně a dva z vyšší úrovně.
● FFÚ získala pro navazující magisterský studijní program vyučovaný v angličtině MIFA profesní certifikát u šesti
studijních modulů: Accounting, Assurance, Business and Finance, Management Information, Principles of Taxation,
Financial Management.
● Bakalářský studijní program Finance a účetnictví získal akreditaci z důvodu shody ICAEW studijního modulu Accounting
s předmětem Účetnictví.
● Profesní akreditace udělená institucí ICAEW je výsledkem dlouhodobé spolupráce Fakulty financí a účetnictví a ICAEW
a přináší výhody především studentům programu MIFA.
● Fakulta v roce 2020 vstoupila do druhého roku třetího pětiletého období držitelství profesní akreditace od Asociace
profesních účetních ACCA na vybrané předměty vyučované na fakultě. Studenti, kteří absolvují akreditované předměty,
mohou získat podle zaměření svého studijního oboru jednu až pět zkoušek prvního stupně ACCA účetní kvalifikace.
● Vybrané magisterské obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance a Finanční inženýrství byly přezkoumávány profesní
společností CFA Institute (Chartered Financial Analyst®) za účelem ověření shody obsahu výuky oborů se standardy
CFA. Po přezkoumání obsahu vybraných oborů byla fakulta začleněna do prestižního seznamu univerzit v rámci CFA
Recognition Programu. Fakulta financí a účetnictví spolupracuje s CFA Society Czech Republic a naši studenti mají každý
rok jedinečnou příležitost zúčastnit se CFA Research Challenge.

Akreditace mezinárodní asociace AACSB
FFÚ společně s ostatními fakultami VŠE v Praze prochází akreditačním procesem v rámci mezinárodní akreditace AACSB
(Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akreditační komise po přezkoumání první zprávy požádala VŠE
o předložení druhé zprávy o dosaženém pokroku. Tato druhá zpráva byla předložena do 20. května 2020 a zabývala se
doporučeními týkajícími se některých konkrétních standardů. Předseda IAC ve svém dopise zároveň pogratuloval celé VŠE
k dosud dosaženému pokroku.
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7.3

Internacionalizace výuky a výzkumu

Až do roku 2020 byla převažující formou internacionalizací výuky na FFÚ především výjezdy učitelů a PhD. studentů, kteří se
podíleli na výuce do zahraničí a implementací jejich zkušeností a poznatků ze zahraničí do výuky a dále přijetím zahraničních
učitelů do výuky a jejich podílem při konzultacích studentů k výuce. Avšak rok 2020 znamená absolutní izolaci učitelů
a studentů mezi sebou i navzájem, a proto se internacionalizace výuky realizovala především:
● využitím odborných mezinárodních výukových materiálů a případových studií profesních účetních a finančních institucí
jako např. ACCA, ICAEW a CFA.
Vznikla však i nová aktivita, která byla vytvořena téměř “přes noc” a to virtuální mobilita.
Internacionalizace výzkumu na FFÚ, která probíhala zejména v oblasti zapojení členů akademické obce do mezinárodních
projektů (např. USA) a také formou spolupráce na odborných publikacích se zahraničními autory se i v roce 2020 realizovala
a zastavení mezinárodních mobilit nemělo na tuto aktivitu výrazný vliv. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu se i nadále
realizuje především ve společných článcích se zahraničními autory, podílem zahraničních autorů v textech vydávaných
publikací a dále formou organizování mezinárodních konferencích nebo aktivní účastí na mezinárodních konferencích.
Detaily jsou uvedeny v další části zprávy.

7.4

Mobilita studentů a akademických pracovníků

Mobilita studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia
Mobility studentů byly v roce 2020 výrazně ovlivněny restrikcemi pohybu z důvodu vzniklé pandemie. Studenti vybraní ke
studiu do zahraničí rušili své výjezdy jak v programu Erasmus+ sami, tak mimoevropské univerzity rušily pobyty studentům
FFÚ. Na LS 2019/2020 odjelo do zahraničí studovat 59 studentů. Dvě třetiny studenů se v průběhu března vrátilo do ČR. Do
zahraničí v ZS 2020/2021 odjelo pouhých 18 studentů.
Fakulta všechny studenty studující v zahraničí odměňuje jednorázovým mimořádným stipendiem.

Mobilita akademických pracovníků a PhD studentů
Mobility akademických pracovníků a PhD studentů se téměř vůbec nerealizovaly kromě počátečních měsíců ledna a února
2020. V roce 2020 se uskutečnilo celkem 17 pracovních cest akademických pracovníků a doktorandů fakulty do zahraničí.
V roce 2020 se realizovaly převážně krátkodobé cesty akademických pracovníků do jednoho týdne v Evropě. Doktorandi
fakulty své mobility realizovali také v rámci Evropy.

Mobilita akademických pracovníků
Teritorium

do 1 týdne

do 1 měsíce

nad 1měsíc

Celkem

Evropa

12

1

0

13

Mimo Evropu

0

0

0

0

Celkem

12

1

0

Teritorium

do 1 týdne

do 1 měsíce

nad 1měsíc

Celkem

Evropa

1

3

0

4

Mimo Evropu

0

0

0

0

Celkem

1

3

0

Mobilita PhD studentů
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Aktivity akademických pracovníků FFÚ v zahraničí
Počet akademiků z FFÚ, kteří byli v zahraničí, se v roce 2020 omezil na období, kdy bylo možné cestovat do zahraničí. Z toho
omezení vyplývá i minimalizace realizovaných mobilit akademiků.
Pracovník

Zahraniční pracoviště

Aktivita

Marcela Zárybnická Žárová (KFÚA)

ICAEW London UK

ICAEW HEI konference - London UK

Bohumil Stádník (KBP)

Vilnius Gediminas Technical University

Cyklus přednášek (4édennní kurz) “Risk
Engineering”

David Procházka (KFUA)

Poznan University of Economics and
Business

Přednáška: „About sustainability and
innovations at the Faculty of Finance and
Accounting“

Libor Pavera (KDEP)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vystoupení v rámci zahajovací projektu
Mentors Training: Information about economic education at PUEB

Krátkodobé výzkumné pobyty PhD. studentů FFÚ v zahraničí kromě účastí na odborných seminářích a konferencích
Žaneta Tesařová (KMTP), University of Nantes, School of economics and management, LEMNA research centre, vědecká práce
(příprava disertační práce)
Michal Vyskočil (KBP), Allianz Hrvatska d.d., Vědecká práce - oddělení pojistné matematiky, dopady lockdown na pojistnou sféru.

Hostující profesoři na Fakultě financí a účetnictví
V roce 2020 se FFÚ zapojila do nové mezinárodní aktivity a to do „International week“. Tuto aktivitu na VŠE začala realizovat
Fakulty informatiky a statistiky. „International week“ se tradičně koná v třetím týdnu zimního zkouškového období. FFÚ se
připojila k této mezinárodní aktivitě poprvé v roce 2020 a nabídla dva blokové kurzy: „Quantitative Finance“, který přednášel
RNDr. Peter Molnár, PhD. a „Accounting and Auditing“, který přednášel Dr. Jacek Welc. O oba dva kurzy nabízené FFÚ byl velký
zájem a studenti byli registrováni již k začátku semestru 2019/2020.
Hostující profesoři na fakultě
Peter Molnár, University of Stavanger, Norsko
Katerina Hellström , Stockholm School of Economics, Švédsko
Jacek Welc, Wroclaw University of Economics SRH a University Berlin, Polsko a Německo

7.5

Členství v mezinárodních organizacích a institucích

Fakulta se aktivně podílí na činnosti mezinárodních organizací v oblasti zahraniční odborné spolupráce ve financích
a účetnictví. Členové katedry finančního účetnictví a auditingu jsou dlouhodobě zástupci ČR v Radě European Accounting
Association. FFÚ je institucionálním členem Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern
Europe (NISPAcee). Kromě působení ve výkonných orgánech se učitelé účastní seminářů a konferencí např. těchto organizací:
● European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) – ve dvou jeho asociacích:
● European Accounting Association (EAA),
● European Finance Association (EFA).
● International Institute of Public Finance (IIPF).
● Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee).
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8.

Spolupráce s praxí

8.1

V oblasti výuky

Pro fakultu je charakteristické silné propojení s praxí. Řada pedagogů se angažuje v profesních komorách a institutech
(například Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR, Svazu účetních ČR), spolupracuje s firmami a institucemi
v rámci poradenské činnosti, zapojuje se do legislativního procesu v roli poradců. Svých kontaktů s kolegy z praxe využívají
nejen aplikováním praktických poznatků do výuky, ale i přizváním odborníků z praxe ke spolupráci na výuce. Odborníci
z praxe vedou na fakultě řadu specializovaných předmětů a seminářů, jsou zváni garanty předmětů, aby realizovali v rámci
předmětu jednotlivé přednášky, vedou či oponují diplomové a bakalářské práce studentů. Odborníci z praxe také přednáší
na odborných workshopech organizovaných pro zaměstnance či studenty fakulty.
Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty osob)
Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou
školou nebo její součástí
Počet osob
podílejících se
na výuce
69

Počet osob podílejících
se na vedení
závěrečné práce
18

Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou
školou nebo její součástí

Počet osob
podílejících se na
zajištění praxe
13

Počet osob
podílejících se na výuce,
vedení prací a praxích
56

V roce 2020 se počet odborníků z praxe zapojených do výuky v důsledku pandemie Covid – 19 snížil přibližně o 20 %, snížil
se počet praxí studentů v podnicích a rovněž zapojení odborníků z praxe do výuky online se, zejména v jarních měsících,
obtížněji zajišťovalo.

8.2

V oblasti vědy, výzkumu a vývoje

V oblasti VaV probíhala spolupráce s těmito subjekty:
● V rámci aplikovaného výzkumu byly připraveny 2 projekty pro TA ČR. V roce 2020 nebyl ještě žádný projekt aplikovaného
výzkumu řešen, první byl zahájen až od roku 2021.
● V rámci smluvního výzkumu byly řešeny 3 projekty na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví. Jednalo se o požadavek na smluvní
výzkum v oblasti spotřebitelských úvěrů pro Českou bankovní asociaci. Dále výzkum, provádění konzultačních prací a odborné
podpory v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví pro společnost MULTIMA a.s. a smluvní výzkum pro Českomoravskou záruční
a rozvojovou banku, a.s. Smluvní výzkumy pro ČMZRB a společnost MULTIMA pokračují i v roce 2021.

8.3

Členství a spolupráce s profesními
organizacemi decisní sféry

Nově zvolení a pokračující členové profesních a odborných společností:
● Procházka, D.; European Accounting Association; Board Member (National Representative) (2017–2020)
● Musílek, P. (prezidium); Rada pro veřejný dohled nad auditem (2016–)
● Král, B. (prezidium): Rada pro veřejný dohled nad auditem (2016–)
● Pavel, J. (člen): Národní rozpočtová rada (2018–2026)
● Mejzlík, L. (člen rady): Národní účetní rada (2014–)
● Zárybnická Žárová, M. (člen rady): Národní účetní rada (2014–)
● Müllerová, L. (člen rady): Národní účetní rada (2014–)
● Skálová, J. (člen rady): Národní účetní rada (2014–)
● Pelák, J. (viceprezident): Komora auditorů ČR (2014–)
● Hora, M. (člen dozorčí komise, člen kárné komise): Komora auditorů ČR (2014–)
● Skálová, J. (prezidium): Komora daňových poradců (2014–)
● Vašek, L. (předseda): Komora certifikovaných účetních (2014–)
● Molín, J. (předseda etické komise): Komora certifikovaných účetních (2014–)
● Slintáková, B. (člen revizní komise): Česká společnost ekonomická (2019–)
● Daňhel, J., Dvořák, P., Mandel, M., Musílek, P., Radová, J., Teplý, P.: Vědecké grémium České bankovní asociace (2014–)
● Kodera, J. (člen výboru): Česká ekonometrická společnost (2014–)
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9.

Personální zajištění (akademičtí, výzkumní
a administrativní pracovníci)

Informace o personálním zajištění akademických, vědeckých a administrativních činností fakulty jsou přehledně uvedeny
v následujících tabulkách k 31. 12. 2020.

9.1

Věková struktura pracovníků fakulty

Věková struktura akademických, vědeckých a administrativních pracovníků s uvedením fyzického počtu žen a mužů je
uvedena v tabulce níže.

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědec.výzkumní
pracovníci

Asistenti

2020
muži

ženy

muži

ženy

do 29 let

0

0

0

0

0

30 - 39 let

0

0

1

0

40 - 49 let

3

0

5

50 - 59 let

5

0

60 - 69 let

2

nad 70 let
Celkem

9.2

muži

ženy

THP
Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

0

1

0

0

0

2

3

11

4

1

0

8

1

2

5

33

4

10

8

0

0

6

1

2

8
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6

6

3

3

0

0

4

1

2

3

33

4

3

6

1

4

0

0

2

0

0

3

25

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

13

5

15

17

25

19

1

1

20

3

6

21

146

Počty pracovníků fakulty podle rozsahu pracovních
úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

Počty akademických, vědeckých a administrativních pracovníků na fakultě dle rozsahu pracovních úvazků a dle nejvyššího
dosaženého akademického titulu jsou uvedeny v tabulce níže.

2020

Profesoři

Docenti

Odborní
asistenti

Asistenti

Vědecko
výzkumní
pracovníci

THP

Celkem

do 0,3

3

1

8

0

11

5

28

do 0,5

0

6

13

0

7

7

33

do 0,7

1

1

2

1

4

2

11

do 1,0

14

24

21

1

1

13

74

Celkem

18

32

44

2

23

27

146

9.3

Udělení titulu doctor honoris causa

V roce 2020 nebyly uděleny žádné pamětní medaile fakulty. Na návrh Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví ze dne 13. listopadu
2019 rozhodla dne 26. listopadu 2019 Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze o udělení titulu Doctor oeconomiae
honoris causa prof. Robertu S. Kaplanovi, emeritnímu profesoru Harvard Business School. Slavnostní ceremoniál udělení
čestného doktorátu plánovaný původně na pátek 24. dubna 2020 ve Vencovského aule VŠE v Praze byl v důsledku rizik a opatření
souvisejících s epidemií koronaviru, bohužel, zrušen. Nový termín konání ceremoniálu byl prozatím odsunut na neurčito.
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10. Informační a komunikační technologie
10.1 E-learning a blended learning
Fakulta se připravuje na širší využití blended learningu ve výuce. Prioritou je zapojení nových technologií do výuky
i domácí přípravy studentů. Využití nových technologií přináší široké možnosti zkvalitnění vzdělávacího procesu.
Problematika e-learningu a blended learningu byla mimo jiné v roce 2020 aktivně řešena i v rámci projektu „Rozvoj moderních
výukových trendů na VŠE v Praze“ (registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013310). Jedná se o projekt podpořený
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Realizace
projektu započala 1. 1. 2020 a v rámci klíčové aktivity 02 Posílení kvality vzdělávací činnosti je/bude aktivně podpořena oblast
tvorby e-learningových a blended learningových modulů, které jsou vhodným nástrojem pro zefektivnění výuky, vzdálenou
výuku či výuku studentů se speciálními potřebami.

Zasedání Vědecké rady FFÚ
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11. Sociální záležitosti studentů
a zaměstnanců
11.1 Stipendia studentů
Studentům fakulty jsou poskytována prospěchová, mimořádná a sociální stipendia.
Prospěchová či mimořádná stipendia poskytovaná studentům fakulty jsou nástrojem motivace studentů k vynikajícím
studijním či vědeckým výsledkům. Prospěchová stipendia jsou udílena studentům s excelentními výsledky, udělují se
výhradně na základě studenty dosažených studijních průměrů. Mimořádná stipendia jsou udílena například za kvalitní
publikační výstupy studentů a za práci studentů pro fakultu nad rámec jejich studijních povinností (například zapojení
studentů do výzkumu, spolupráce při zajištění odborných konferencí, reprezentace fakulty apod.). Sociální stipendia jsou
nástrojem pomoci studentům při řešení jejich obtížné sociální situace. Většina stipendií sociálního charakteru je vyplácena
na celoškolské úrovni (ubytovací stipendium, stipendium v tíživé sociální situaci apod.).

Vysoká škola ekonomická v Praze realizuje mimo stipendijní programy deklarované zákonem o vysokých školách
i následující vlastní programy podpory studia v zahraničí, kterých se účastní i Fakulta financí a účetnictví:
● Program podpory semestrálních studijních pobytů v zahraničí pro studenty bakalářských a navazujících magisterských
programů (250 partnerských zahraničních škol).
● Program podpory studijních a výzkumných pobytů pro studenty doktorského studia.
● Program podpory semestrálních studijních pobytů pro studenty magisterského studia na partnerských školách v rámci
bilaterálních smluv (mimo program Erasmus). Jde především o školy v USA, Kanadě, Asii a Austrálii, v současné době je
jich více než 60.

Přehled vyplacených stipendií za rok 2020 podle jednotlivých programů
Přehled fakultou poskytovaných stipendií podle Zákona o vysokých školách a stipendijních programů školy
Stipendia za vynikající studijní výsledky
Ocenění absolventi s vyznamenáním
● bakalářské studium
● navazující magisterské studium
Prospěchová stipendia
● za zimní semestr akademického roku 2019/2020 (leden–únor)
● za letní semestr akademického roku 2019/2020 (březen–červen)
● za zimní semestr akademického roku 2020/2021 (září–prosinec)
●

Počty studentů

14
8
58
55
51
23

Motivační příspěvek – zkouška Cambridge English

Stipendia vyplácená pomocným vědeckým silám
● za letní semestr akademického roku 2019/2020 (červen)
● za zimní semestr akademického roku 2020/2021 (prosinec)

26
22

Mimořádná stipendia za výsledky vědecké činnosti studentů a mimořádnou práci studentů pro fakultu
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Stipendium udělené v případě tíživé sociální situace studenta

0

Podpora studia v zahraničí (bakalářské a navazující magisterské studium)
● program Erasmus+ (semestrální studium)
● jiná forma krátkodobého studijního pobytu
● jiné programy (semestrální studium)
● podpora „freemovers“ (semestrální studium)
● letní školy
● Exchange student FFÚ

48
20
6
0
0
0

Podpora významných sportovních aktivit studentů (volejbalová liga, šachový turnaj)

0
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Přehled fakultou poskytovaných stipendií podle Zákona o vysokých školách a stipendijních programů školy

Počty studentů

Stipendia studentům doktorských studijních programů
● za zimní semestr akademického roku 2019/2020
● za letní semestr akademického roku 2019/2020
● za zimní semestr akademického roku 2020/2021

63
61
54

Stipendia vyplácená studentům doktorského studia za pedagogickou činnost

17

Podpora doktorských studentů:
● zahraniční stáže a konference
● konference v ČR výzkumné pobyty a projekty v zahraničí
● ostatní (odměny, ocenění)
● mimořádná stipendia
● pomocné vědecké síly LS 2019/2020
● pomocné vědecké síly ZS 2020/2021

0
2
1
24
3
2

Stipendia na zahraniční výjezdy studentů
Typ

Počet

Částka (Kč)

Celkem (Kč)

Erasmus

48

8 000

384 000

Jiná forma

20

8 000

160 000

Jiné programy

6

8 000

48 000

Freemovers

0

0

0

Summer school

0

0

0

Exchange student

0

0

0

x

592 000

CELKEM

11.2 Přístup ke studentům se specifickými potřebami
Potřeby studentů se specifickými studijními potřebami zajišťuje fakulta prostřednictvím pracoviště s celoškolní působností
- Středisko handicapovaných studentů (SHS). Středisko handicapovaných studentů zajišťuje komplexní péči o tyto studenty,
a to již přijímacími zkouškami počínaje, kdy jsou jim vytvářeny podmínky ke složení přijímacích zkoušek v souladu s jejich
handicapem.
Tito studenti mají v areálu VŠE na Žižkově vyhrazenu pracovnu a jedno pracovní místo v areálu na Jižním Městě, tato místa
jsou vybavena kompenzačními pomůckami.
Učitelé fakulty zajišťují studentům podmínky odpovídající jejich specifickým potřebám individuálně, a to jak při výuce, tak při
ústním zkoušení či písemných testech.
Proděkani pro studium ve všech typech studijních programů jsou pověřeni poskytováním konzultační podpory všem typům
znevýhodněných studentů, pokud ji vyžadují.
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11.3 Práce s mimořádně nadanými studenty
Na celoškolní úrovni je organizována soutěž ESOP – Excelentní studentské odborné práce, jejímž cílem je podpora tvůrčí
aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací (seminárních, bakalářských a diplomových)
vznikajících během výuky. Oceněné práce jsou zveřejňovány v samostatném sborníku studentských prací a s oceněním
je spojena finanční odměna.
Fakultní aktivity podporující nadané studenty:
● Děkan fakulty pravidelně odměňuje nejlepší diplomové práce absolventů.
● Fakulta pořádá pravidelně studentskou odbornou soutěž na finančně-účetní téma, která je spojena s finanční odměnou
(S.O.S.).
● Studenti fakulty se rovněž již třetím rokem zúčastnili soutěže Komory daňových poradců ČR.
● Ve spolupráci se společností EY je organizována soutěž o nejlepší bakalářskou práci.
● V rámci pravidelně konané konference „ACFA“ je organizována soutěž o nejlepší příspěvek studentů doktorského studia.
● V rámci studentské sekce konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ je pořádána soutěž prací studentů
spojená s finanční odměnou.
● Jednotlivé katedry organizují přednášky předních odborníků z praxe pro studenty mimo rámec běžné výuky.
● Fakulta rovněž podporuje aktivity studentských klubů, které organizují odborné přednášky pro studenty a případně
konference.

Po dobu omezení v důsledku pandemie COVIDu jsme se studenty
pravidelně komunikovali prostřednictvím online vysílání
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12. Zprávy o činnosti kateder, center, institutů
a studentských spolků
12.1 Zprávy o činnosti kateder
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Jarmila Radová, CSc.

53,658 mm

51,788 mm

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Jana Fialová
http://kbp.vse.cz

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
prezenčních doktorandů:
kombinovaných doktorandů:

6
5
3
21 z toho 1 zahraniční
9 z toho 1 zahraniční

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Odborná specializace katedry v pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti je dlouhodobě zaměřena na tři základní linie: bankovnictví,
pojišťovnictví a finanční trhy.

Katedra garantuje či spolugarantuje:
●
●
●

•
•
•

bakalářské obory Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance,
magisterské obory stejných názvů, tedy Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance a dále obor Finanční inženýrství,
vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví a Finanční inženýrství.

Kvalifikační struktura

Kvalifikační struktura se v roce 2020 změnila, neboť od 1. 9. 2020 byli přijati na částečný úvazek tři odborní asistenti.
V roce 2020 úspěšně ukončil doktorské studium jeden ze studentů doktorského studia.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.

Katedra v roce 2020 uspořádala již podeváté konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů. Konference je určena jak pro odbornou
veřejnost, tak pro zástupce akademické sféry. Účastníci byli z bank, podílových a investičních fondů, regulatorních orgánů jako je ČNB či
MFČR. Konference se konala pod záštitou guvernéra ČNB Ing. Rusnoka.
V oblasti pedagogiky je několik kurzů zejména na magisterském stupni studia vedeno externisty z praxe. Členové katedry zvou do výuky vybraných témat bakalářských i magisterských předmětů externisty z praxe, což je studenty kladně přijímáno. V roce 2020 vystoupila v rámci
přednášek řada externích spolupracovníků např. člen bankovní rady Ing. Benda, výkonný ředitel registru nebankovních informací Ing. Rajl,
hlavní ekonom Trinity bank Ing. Kovanda aj.

Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních subjektů komerční i akademické sféry.

Prof. Janda spolupracuje s Univerzity of Quebec Montreal, konkrétně s prof. Augerem.
Prof. Teplý spolupracuje s kolegy s Massey University a Auckland University of Technology, Nový Zéland.
Doc. Stádník vystoupil jako hostující profesor na Vilnius Gediminas Technical University Vilnius s kurzem Risk management. Doc. Stádník ve
spolupráci s CFA asociací zorganizoval několik akcí, z nichž většina byla streemována do celé Evropy.

Přednášky zahraničních odborníků na katedře

V roce 2020 v důsledku pandemie koronaviu vystoupili zahraniční kolegové jen v rámci menších jednorázových online diskusí s členy katedry.

Řízení kvality výuky (schůzky garantů…)

V oblasti řízení kvality výuky proběhla online setkání se studenty a zájemci o studium vedlejších specializací Finanční inženýrství a Peněžní
ekonomie a bankovnictví.
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Projekty základního výzkumu, výsledky výzkumné práce, uznání odbornou veřejností

Členové katedry v roce 2020 řešili tři projekty GAČR. Prestižní grant EXPRO, kde byl hlavní řešitel prof. Janda, grant ve spolupráci s FSV UK
s hlavním řešitelem prof. Witzany a jeden s hlavním řešitelem prof. Teplým.
Členové katedry v roce 2020 publikovali sami nebo ve spoluautorství 26 významných vědeckých a odborných publikací, článků a příspěvků,
z toho je 6 v časopisech z databáze Web of Science či Scopus, dále prof. Witzany publikoval novou knihu v zahraničním nakladatelství Springer.

Získaná ocenění, členství v redakčních radách

V časopisu Politická ekonomie působí v redakční radě prof. Janda, prof. Daňhel, prof. Witzany, prof. Musílek, který je též členem redakční
rady časopisů Prague Economic Papers, dále Oceňování, Český finanční a účetní časopis a European Financial a Accounting Journal. Prof.
Janda, prof. Ducháčková a doc. Stádník působí v redakčních či edičních radách dalších časopisů.

Článek prof. Jandy Residual shape risk on natural gas market with mixed

jump diffusion price dynamics (Energy Economics) se umístil na prvním místě v publikační soutěži děkana FFÚ.
V rámci soutěže ESOP 2020 byly 4 závěrečné práce vedené na KBP vyhodnoceny a oceněny děkanem FFÚ.

Aktivity popularizace VaVaI

Výsledky vědy a výzkumu prezentují členové katedry na vědeckých konferencích, kterých se zúčastnili i v roce 2020, a to formou online.
Dále prezentují výsledky výzkumu na jednáních partnerů katedry, jako jsou Česká bankovní asociace, Česká asociace pojišťoven, Asociace
finančních inženýrů a v neposlední řadě na schůzích katedry.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty aplikovaného a smluvního výzkumu

Členové katedry spolupracují s praxí jako členové dozorčích rad, představenstev či jako konzultanti zejména bank, pojišťoven a dalších institucí kapitálového trhu. Doc. Dvořák je členem dozorčí rady Komerční banky, a.s. Prof. Ducháčková je členkou správní rady Nadačního fondu
pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. Doc. Radová je v dozorčím orgánu společnosti CITFIN. Prof. Teplý je členem dozorčí rady ČEB. Dále
členové katedry působí v oborových radách pro doktorské studium na jiných vysokých školách.
Katedra v roce 2020 řešila čtyři projekty smluvního výzkumu:
● Transformace ČMZRB na národní rozvojovou banku
● Kalkulace nákladů při poskytování spotřebitelských úvěrů pro ČBA a ČNB
● Vyjádření ve věci nutných podkladů při poskytování úvěrů pro ČLFA
● Aplikace AI ve finančních institucích pro společnost Multima

Členství ve volených orgánech profesních a odborných společností

Členové katedry jsou aktivní v profesních organizacích. Ve vědeckém grémiu České bankovní asociace působí prof. Daňhel, doc. Dvořák,
prof. Teplý, doc. Radová. V rámci poradních orgánů České asociace pojišťoven působí prof. Daňhel a prof. Ducháčková, ve správní radě
Nadačního fondu pro vzdělávání v pojišťovnictví působí prof. Ducháčková.
V rámci Grantové agentury ČR jsou členy panelů prof. Janda a prof. Witzany.

Třetí role katedry ve společnosti

Na přednáškách vybraných předmětů vystupují odborníci na ekologii a energetiku s cílem představit vazby mezi financemi, udržitelnou
ekonomikou a klimatickými změnami.
Katedra má akreditovány kurzy DVPP, které se týkají bankovnictví, pojišťovnictví, finanční gramotnosti, které nabízí učitelům středních škol.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.

Katedra plánuje uspořádat 10. ročník úspěšné konference Finance a rozvoj finančních produktů i v roce 2021.
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Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Vedoucí katedry:
Ing. Alena Králová, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.
Jarmila Petrůvová, Anita Rolenc
http://kdep.vse.cz /

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
prezenčních doktorandů:
kombinovaných doktorandů:

1
1
7
0
0
1

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory

Katedra zabezpečuje přípravu učitelů ekonomických předmětů pro oblast středního a vyššího odborného školství v bakalářském, magisterském, doktorském studiu i v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím doplňujícího pedagogického studia.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry

Na pracovišti působilo v roce 2020 devět interních a pět externích pracovníků.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.

Katedra spolupracovala s Institutem für Wirtshaftspädagogik WU Vídeň a s Katedrou pedagogiky EU Bratislava při přípravě učitelů a rozvoji
výchovy k podnikavosti. Zorganizovala 5. ročník mezinárodní elektronické vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2020, Praha, byla
spolupořadatelem 14. ročníku mezinárodní vědecké elektronické konference „Média a vzdělávání 2020“.

Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních subjektů komerční i akademické sféry

Někteří členové katedry spolupracovali s Mezinárodní společností pro inženýrskou pedagogiku IGIP, Klagenfurt, Rakousko, s International
Association for Continuing Engineering Education, Atlanta.

Řízení kvality výuky

Na katedře byla sledována kvalita výuky hospitacemi v hodinách, evaluačními dotazníky, rozhovory se studenty, schůzkou garanta se studenty bakalářského i magisterského studia.

Projekty základního výzkumu, výsledky výzkumné práce, uznání odbornou veřejností

Výzkumná a tvůrčí činnost pracoviště byla zaměřena na problematiku zlepšení přípravy budoucích učitelů ekonomických předmětů, na
výchovu k podnikavosti, finanční gramotnosti, na zlepšení využívání moderních vyučovacích metod v ekonomickém vzdělávání. Ve spolupráci s Katedrou pedagogiky EU Bratislava se podílela na vydání monografie Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů, dále ve
spolupráci s WU Vídeň se zapojila do tvorby monografie Wirtschaftsdidaktik: den Bildungshorizont durch Berufs- und Allgemeinbildung
erweitern. Kromě toho vydala další didaktické materiály a články v odborných periodikách.

Získaná ocenění, členství v redakčních radách

Členové katedry byli zapojeni ve vědecké ediční radě nakladatelství Extrasystem Praha, z.s., vědecké redakční radě odborného časopisu
Media4u Magazine indexovaného v databázi ErihPlus, EBSCO Publishing, ve vědecké radě ČZU Eries a také Verbum: Praha a Preferencje Polityczne, PL; Journals of Interdisciplinary Philology, SK. Členové katedry byli vědeckými garanty elektronické konference Media a vzdělávání.

Aktivity popularizace VaVaI

Katedra pokračovala ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání v souvislosti s revizí ekonomického vzdělávání základních
a středních škol. Výsledky přispějí k revizi rámcových vzdělávacích programů, což je součástí Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty aplikovaného a smluvního výzkumu

Katedra spolupracovala s pražskými fakultními cvičnými školami, a to s AV Media, s Centrem fiktivních firem CEFIFEM a s neziskovou
vzdělávací organizací Junior Achievement, ČR. Dále spolupracovala s Obcí spisovatelů - ČR; s Českou asociace slavistů, se Středoevropským
centrum slovanských studií Regiony.
V rámci celoživotního vzdělávání formou doplňujícího pedagogického studia zajistila přípravu učitelů středních a vyšších odborných škol,
formou kurzů „Pedagogicko-psychologická a didaktická příprava začínajících vysokoškolských učitelů“ přispěla ke zlepšení pedagogických
kompetencí učitelů a doktorandů VŠE.
V roce 2020 se katedra zapojila do řešení projektu: IGA “Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na SŠ v ČR“ a mezinárodního projektu Erasmus+ Mentors training 2020-2023.

Členství ve volených orgánech profesních a odborných společností
Zapojení formou členství pedagogické komise RVŠ.
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Třetí role katedry ve společnosti

Katedra spolupracovala s devíti fakultními cvičnými školami, s několika dalšími středními odbornými i základními školami, s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) a Junior Achievement, o.p.s. Uvedená spolupráce přispívá k rozvoji finanční gramotnosti, podnikavosti středních
a vyšších odborných škol.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.

Katedra plánuje rozšířit mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s dalšími pracovišti v Evropě, zorganizovat 6. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? a vydat metodické materiály, které přispějí ke zkvalitnění výuky v oblasti ekonomického vzdělávání.

Katedra financí a oceňování podniku

Vedoucí katedry:
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

Ing. František Poborský, Ph.D.
Zorka Kocourková
http://kfop.vse.cz

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
prezenčních doktorandů:
kombinovaných doktorandů:

2
3
11
1
9
8

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory

Katedra se zaměřuje na dva úzce související odborné okruhy.
První odborné zaměření katedry je na finanční řízení podnikatelských subjektů v úzké návaznosti na jejich strategii, ekonomiku, účetnictví
a na makroekonomické úrovni na finanční prostředí podniku tvořené zejména daněmi, peněžním a kapitálovým trhem včetně trhu devizového.
Druhé odborné zaměření katedry je na oceňování podniku a jeho majetkových složek, v němž je katedra lídrem v České republice.
Katedra garantuje dva studijní programy v magisterském studiu:
● hlavní specializaci Finance a oceňování podniku (FO),
● vedlejší specializaci Oceňování podniku a jeho majetku (1OC).
K přednostem výuky KFOP patří důraz na co největší podíl aktivních forem výuky. Katedra je otevřená moderní výuce za použití případových
studií a podporuje tyto inovace ve všech vhodných předmětech. V posledních letech katedra klade důraz také na výchovu bakalářů a jejich
závěrečné práce, což se ve velké míře daří. O tom svědčí rostoucí úroveň bakalářských prací a rozrůstající se škála aktuálních a nových
témat, která si studenti volí.
Zázemí katedry tvoří i Institut oceňování majetku, který je s katedrou úzce personálně a odborně propojen.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry

V roce 2020 se kvalifikační struktura podstatně nezměnila. V roce 2019 bylo zahájeno řízení o jmenování profesorem jednoho pracovníka
katedry, které v roce 2020 dále pokračovalo. U jednoho pedagoga předpokládáme zahájení habilitačního řízení v roce 2021. V roce 2020 katedra přijala na pozici odborného asistenta nového kolegu s dlouholetou praxí ve financích a oceňování podniků a nemovitostí Ing. Tomáše
Podškubku, Ph.D. Z hlediska věkového obsazení proběhla konsolidace již v roce 2019 a v roce 2020 nedošlo k žádným výrazným změnám.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.

Koronavirová krize přinesla v roce 2020 masivní rozvoj v oblasti digitalizace výuky a podkladů k výuce. Katedra obstála již v první jarní vlně
pandemie, kdy byla schopna rychle zareagovat na zákaz osobní účasti studentů na výuce a během jednoho týdne přešla plně na výuku
online formou tak, že se podařilo realizovat 100 % výkonů. Přechod do online prostředí byl podpořen obrovským objemem hodin plošného
proškolení všech členů katedry a investicemi do potřebného technického vybavení.
Katedra pokračuje v rozvoji hlavní a vedlejší specializace zaměřené na korporátní finance a oceňování. V roce 2020 byla zahájena výuka nového Semináře z oceňování podniků, který je určen pro studenty v pátém ročníku a jehož cílem je dát prostor pro výuku velmi pokročilých
a specifických oblastí oceňování jako jsou transferové ceny, oceňování start-upů, oceňování podniků ve finanční tísni či zpracování revizních
znaleckých posudků. Seminář je vyučován v intenzivní spolupráci s praxí a poskytuje studentům možnost posílit kromě odborných znalostí
také své argumentační schopnosti a kritické myšlení. Do semináře je zařazena také problematika profesní etiky a odpovědnosti ve financích,
která byla dosud ve studijních programech nedostatečně zastoupena. Považujeme za jeden z cílů katedry dlouhodobě pozitivně působit
a ovlivňovat trh v tomto směru, kultivovat studenty. V rámci semináře jsou studenti konfrontováni s reálnými situacemi z korporátního
prostředí, se kterými se ve své praxi mohou potkávat, a diskutují jejich možná řešení v souladu s etickými principy.
Pravidelná spolupráce s korporátní sférou pokračuje i v dalších předmětech. Mezi hlavní partnery katedry patří společnosti PWC, Deloitte,
EY, Grant Thornton a TPA, jejichž pracovníci se podílejí na výuce v oceňování podniků, praktikách z oceňování podniků, ve speciálním semináři katedry se zaměřením na případové studie z korporátních financí a dále v semináři na akvizice a fúze.
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Katedra pravidelně vypisuje cizojazyčné kurzy různých úrovní Corporate Finance a Business Valuation, které jsou dostupné pro studenty
běžného studia i pro studenty v programu ERASMUS. Katedra se spolupodílí na výuce v zahraničním programu navazujícího magisterského
studia MIFA dvěma kurzy zaměřenými na pokročilé korporátní finance a na oceňování a také vedením cizojazyčných diplomových prací.
Koronavirová pandemie utlumila jak výjezdy členů katedry na zahraniční konference, tak i pořádání domácích konferencí a workshopů. Počátkem roku 2020 se ještě podařil výjezd dvou členů katedry na workshop Harvard Business School konaný v Madridu zaměřený na trénink
výuky formou případových studií.
V roce 2020 proběhla promoce prvních 18 absolventů MBA Nemovitosti a jejich oceňování - čtyřsemestrálního studia zaměřeného na investice do nemovitostí, jejich oceňování a development (MBARE). Pokračovala výuka druhé a byla přijata třetí kohorta studentů, která zcela
naplnila kapacitu kurzu. Do třetí kohorty MBARE byl velmi vysoký zájem nových uchazečů.
Program MBARE FFÚ KFOP byl partnerem pro vzdělávání na mezinárodních konferencích Property Forum Praha a Bratislava 2020.

Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních subjektů komerční i akademické sféry

V roce 2020 katedra udržovala spolupráci se dvěma zahraničními subjekty – s asociací EACVA (European Association of Certified Valuers
and Analysts), která sdružuje odborníky z profese oceňování a finanční analytiky napříč Evropou, pořádá pravidelné konference, semináře
a podílí se na celoživotním vzdělávání. V roce 2020 se FFÚ KFOP stala členem mezinárodní IVSC (International Valuation Standards Council),
prosazující mezinárodní oceňovací standardy a mezinárodní harmonizaci profese.
Velkým úspěchem katedry bylo v roce 2020 získání mezinárodní akreditace RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) pro program
MBARE. Akreditace má zpětnou platnost 2 roky, takže se vztahuje i na naše první absolventy MBARE. Udělení takto významné profesní mezinárodní akreditace je signálem, že kurz MBARE je jak co do obsahu, tak co do teamu lektorů, forem výuky i nastavení procesů kvalitativně
srovnatelný s programy na univerzitách v západoevropském regionu.

Přednášky zahraničních odborníků na katedře

Plánované přednášky hostujících profesorů se z důvodu pandemie přesunuly na pozdější období.

Řízení kvality výuky (schůzky garantů…)

Katedra získává pravidelně zpětnou vazbu od studentů k jednotlivým předmětům, kterou následně promítá do úpravy obsahu předmětů.
Také každoročně na schůzce garanta oboru se studenty vyhodnocuje spokojenost s obory a vedlejšími specializacemi a náměty pro jejich
zlepšení. V červnu 2020 jsme uskutečnili obsáhlou online anketu, která sbírala širokou zpětnou vazbu k výuce v letním semestru. Ta poprvé
proběhla distanční formou kvůli pandemii. Účast na anketě byla velmi vysoká (cca 250 studentů). Výsledky ankety byly prezentovány
a projednány na schůzi katedry a v návaznosti na ně se katedra dohodla na preferovaných formách výuky a testování studentů v dalších
semestrech. Anketa také poskytla obrázek o technickém zázemí studentů, které se ukázalo u velmi vysokého procenta studentů (více než
90 %) dostatečné pro absolvování online výuky.

Projekty základního výzkumu, výsledky výzkumné práce, uznání odbornou veřejností

Vědecká práce akademických pracovníků KFOP byla realizována prostřednictvím projektu Institucionální podpory a projektů IGA. V roce
2020 katedra nepodávala žádné grantové přihlášky.
Výsledky vědecké práce jsou součástí 3 podaných/vyšlých článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem v databázi Clarivate, 1 odborná monografie, 2 články v databázi Scopus, 11 článků v časopisech s recenzním řízením, 3 příspěvky do sborníku z konferencí. Řada dalších
příspěvků zaměřená na praxi byla publikována také v odborných časopisech bez recenzního řízení.

Získaná ocenění, členství v redakčních radách

KFOP FFÚ se podílí na vydávání odborného periodika Oceňování, které je určeno pro znalce a odhadce v oboru ekonomika, oceňování majetku. Předsedou redakční rady je prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. Tři členové katedry jsou členy redakčních rad vědeckých časopisů: prof. Ing.
Petr Marek, CSc. časopisu Acta Oeconomica Pragensia, doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D. Českého finančního a účetního časopisu a doc. JUDr.
Ing. Milan Hrdý, CSc. časopisu Odhadce a oceňování majetku vydávaného Českou komorou odhadců majetku.

Aktivity popularizace VaVaI

V roce 2020 byla plánována diseminační konference organizovaná Ing. Pavlem Svačinou, Ph.D. k prezentaci výsledků výzkumu zaměřeného
na odměňování vynálezců v zaměstnaneckém poměru na půdě VŠE. Z důvodu pandemie byla konference přesunuta na rok 2021.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty aplikovaného a smluvního výzkumu

Katedra realizuje své externí činnosti také ve spolupráci s Institutem oceňování majetku VŠE (IOM). Značná část učitelů katedry je
zapojena do čtyřsemestrálních kurzů oceňování nemovitostí, podniků a nehmotného majetku pro znalce a odhadce i do jednorázových
seminářů pro pokročilé.
Řada členů KFOP se též podílí na znaleckých posudcích zpracovávaných IOM. Členové katedry úzce spolupracují s orgány Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a působí v poradním sboru ministra spravedlnosti, dále působí v poradním sboru Městského soudu Praha
a Krajského soudu Praha a v rozkladové komisi České národní banky. Na druhé straně praxe zajišťuje některé kurzy KFOP, především fúze
a akvizice (TPA Group), předměty pokročilých korporátních financí a oceňování (PwC, EY, Deloitte, GT). Velmi úzká oboustranná spolupráce
probíhá na dlouhodobé bázi s Českou komorou odhadců majetku a Komorou auditorů ČR.
Program MBARE se těší velkému zájmu odborníků z oblasti developmentu, investic do nemovitostí a jejich oceňování. Mezi lektory programu je převažující podíl expertů z praxe. Program je akreditován RICS (britského Royal Institution of Chartered Surveyors) a CAMBAS
(Českou asociací MBA). Studenti pracovali v rámci závěrečné práce na developerském projektu ve spolupráci s městem Karlovy Vary.
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Členství ve volených orgánech profesních a odborných společností

Člen KFOP prof. Ing. Petr Marek, CSc. je předsedou akademického senátu FFÚ VŠE a člen AS VŠE, doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. je členem AS
FFÚ VŠE a členem Sněmu Rady vysokých škol.

Třetí role katedry ve společnosti

V roce 2020 jsme pokračovali v programu „KFOP a MBARE bez plastů“. Na schůzích katedry a při školeních, přednáškách a seminářích používáme a účastníkům poskytujeme filtrovanou vodu ve znovu-naplnitelných skleněných nádobách a na catering využíváme porcelánové nádobí.
Od roku 2018 využíváme pro distribuci podkladů k výuce studentům téměř výlučně elektronickou formu dokumentů.
Katedra usiluje o genderově i věkově vyváženou zaměstnaneckou strukturu. Podporuje širší zapojení žen do vědecké činnosti v rámci
interních i externích grantů. Umožňujeme práci členkám katedry a studentkám doktorského studia na rodičovské dovolené i na částečné
pracovní úvazky.
V době pandemie katedra umožňovala svým členům pracovat formou home-office.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.

Pracovníci katedry se i v roce 2020 podíleli na přípravě a připomínkování vyhlášek k novému zákonu o znalcích (v rámci MS ČR). Dlouhodobým cílem katedry je přispívat ke zkvalitnění znalecké praxe v ČR zejména prostřednictvím poskytování kvalitního vysokoškolského
i celoživotního vzdělávání odborníků, zpracování metodik pro oceňování a výzkumnou činností, spoluprací na legislativě a kontrolní činností
realizovanou poradními sbory pro znaleckou činnost a RVDA.
Pro rok 2021 katedra plánuje pokračování odborných workshopů ve spolupráci s předními odborníky z praxe z oblasti korporátních financí,
oceňování a financí v realitách.
Na rok 2021 připravujeme uskutečnění prvního ročníku konference Czech Corporate Finance Forum na půdě VŠE a konference v oblasti odměňování zaměstnaneckých vynálezů. Také se uskuteční další kurz celoživotního vzdělávání pro RICS. Rádi bychom byli i nadále partnerem
pro vzdělávání mezinárodní konference Property Forum.

Katedra finančního účetnictví a auditingu
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doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
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Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory

K hlavním úkolům katedry v pedagogické oblasti patří garance bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia na programu
„Účetnictví a finanční řízení podniku“. Kromě celoškolského základního kurzu je katedra garantem řady specializovaných kurzů (celkem se
jedná o více než 40 kurzů a odborných seminářů, včetně 9 předmětů vyučovaných v cizích jazycích). V roce 2020 úspěšně habilitovala doc.
Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.

Ve spolupráci se společností EY proběhla tradiční soutěž o nejlepší bakalářskou práci na účetní téma. Společně s Komorou daňových poradců katedra spolupracovala na soutěži o nejlepší diplomovou práci na daňové téma.
V září 2020 byla katedra spoluorganizátorem mezinárodní konference „Účetnictví a auditing v procese procesu světové harmonizace“. Na
podzim proběhl jubilejní 20. ročník Pedagogické konference, organizovaný katedrou.
Zaměstnanci katedry se intenzivně podílejí na zabezpečení výuky v rámci anglického programu Master in Finance and Accounting. Zaměstnanci katedry byli autory 9 vysokoškolských učebnic, odborných knih či skript.

Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních subjektů komerční i akademické sféry.

Katedra pokračuje v dlouhodobé spolupráci s European Accounting Association (doc. Procházka členem EAA Board pro období 2017-2020
a znovuzvolen pro období 2020-2023). Současně pokračovala spolupráce s partnerskými katedrami Universität Regensburg, EU Bratislava,
University of Economics and Business Poznaň, State Technological University Žitomír či National Economic University Oděsa.

Přednášky zahraničních odborníků na katedře

V rámci International Week katedra uspořádala mimosemestrální kurz „Obtaining Capital through Capital Markets: Economic Principles,
Analytical Tools and Regulatory Issues“, který přednášel Dr. Jacek Welc z Wroclaw University of Economics a SRH University Berlin.
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Řízení kvality výuky (schůzky garantů…)

V březnu 2020 proběhla pravidelná schůzka garantky prof. Müllerové se studenty bakalářského a magisterského programu Účetnictví
a finanční řízení podniku. Před začátkem zimního semestru byl poprvé vyučován nový kurz 11F401 Bakalářské minimum z účetnictví a finančního řízení, které si klade za cíl usnadnit absolventům bakalářských programů jiných vysokých škol adaptaci na požadovanou úroveň
vstupních znalostí potřebných k úspěšnému zvládnutí magisterského stupně studia.

Projekty základního výzkumu, výsledky výzkumné práce, uznání odbornou veřejností

Během roku 2020 byli pracovníci katedry zapojeni do řešení několika vědecko-výzkumných projektů. Na katedře se pravidelně řeší několik
projektů Interní grantové agentury VŠE v Praze. Současně katedra působila jako partner projektu na podporu rozvoje mezinárodní akademické spolupráce financovaného polskou agenturou NAWA. Externí vědecká spolupráce je též reprezentovaná společným výzkumem se
zaměstnanci České spořitelny, která se během roku 2020 realizovala formou přípravou společného vědeckého článku (akceptován redakcí
Prague Economic Papers v únoru 2021).

Získaná ocenění, členství v redakčních radách
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doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.: Economics and Informatics; European Financial and Accounting Journal; Český finanční a účetní
časopis; Auditor
doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.: Economics and Informatics
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.: European Financial and Accounting Journal; Český finanční a účetní časopis; Auditor; DAUČ;
Účetnictví
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.: Journal of Accounting and Management Information Systems; European Financial and Accounting
Journal; Studia Oeconomica Posnaniensia; Český finanční a účetní časopis
Ing. Jana Skálová, Ph.D.: Bulletin Komory daňových poradců ČR; Auditor
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.: Auditor
Ing. Michal Šindelář, Ph.D.: Auditor
Ing. Jan Molín, Ph.D.: Bulletin Komory certifikovaných účetních
Ing. Jan Vašek, Ph.D.: Bulletin Komory certifikovaných účetních

Aktivity popularizace VaVaI

Pracovníci katedry významnou měrou prezentovali dopady pandemie Covid-19 na účetní závěrky sestavené podle českých předpisů i podle
IFRS, včetně dopadu na audit těchto účetních závěrek, ať již ve formě školení pro veřejnost (v rámci Absolventských střed VŠE) či články
v profesních časopisech.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty aplikovaného a smluvního výzkumu

Významnou událostí s mezinárodním přesahem je členství doc. Procházky v EFRAG Technical Expert Group (s účinností od 1. dubna 2020).
EFRAG je organizace nezávislá na Evropské komisi (EK) i IASB, která poskytuje Evropské komisi technická expertní vyjádření týkající se vytváření Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS a jejich přejímání do právního rámce EU.
Katedra se aktivně podílela i na organizaci a zajištění semináře Národní účetní rady, který se konal v prosinci 2020 online formou za účasti
300 odborníků z praxe a studentů.
Významná část členů katedry je auditory, certifikovanými účetními a daňovými poradci a jsou zapojeni do činnosti profesních organizací
i v jejich výkonných orgánech. Pět členů katedry je současně členem Národní účetní rady a další členové spolupracují formou autorství
interpretací.
Katedra uspořádala sérii přednáškových cyklů v rámci profesního vzdělávání členů Komory daňových poradců ČR. Vysoké odborné renomé
katedry se odráží i ve spolupráci s ministerstvem financí. Katedra aktivně participuje na přípravě nových účetních předpisů, ať již v rámci
připomínkového řízení, nebo přímo formou odborných konzultací.

Členství ve volených orgánech profesních a odborných společností

Ing. Jiří Pelák, Ph.D., první viceprezident Komory auditorů ČR, člen Národní účetní rady
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D., člen Výkonného výboru Komory auditorů ČR
Ing. Michal Hora, Ph.D., místopředseda Kárné komise Komory auditorů ČR
Ing. Jana Skálová, Ph.D. členka Prezídia Komory daňových poradců ČR a členka Zkušební komise Komory daňových poradců ČR, členka
Národní účetní rady
Ing. Jan Molín, Ph.D., člen Zkušební komise Komory daňových poradců ČR
Ing. Libor Vašek, Ph.D., předseda Komory certifikovaných účetních
Ing. Jan Molín, Ph.D., předseda Etické komise Komory certifikovaných účetních
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., členka Národní účetní rady
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., člen Národní účetní rady
doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc., členka Národní účetní rady
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Třetí role katedry ve společnosti

Katedra v rámci pravidelných akcí (Pedagogická konference & Účetní olympiáda) pravidelně pomáhá pedagogům ze středních odborných
škol se získáváním potřebných znalostí a dovedností k výuce účetnictví a ostatních ekonomických předmětů na jejich školách.
Mezinárodní projekt financovaný polskou agenturou NAWA se zaměřuje na otázky udržitelného rozvoje a inovací, a kromě výzkumu v této
oblasti byly připravovány i výukové materiály.
Do výuky jsou pravidelně zváni odborníci z praxe (podnikové, veřejného i neziskového sektoru), kteří kromě odborných témat přednášejí
i témata související s finanční kontrolou či etikou.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.

Katedra soustavně podporuje iniciativy studentů, např. ve formě spolupráce se studentským spolkem „Klub přátel účetnictví“, příp. zapojením studentů bakalářského i magisterského stupně do činnosti katedry (při pořádání konferencí, řešení vědeckých projektů apod.). I nadále
budou do výuky zapojování odborníci z praxe s cílem zvyšovat možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.
Katedra se bude podílet na odborném zabezpečení programu jednoho z workshopů XI EUROSAI Congress, který proběhne na VŠE.

Katedra měnové teorie a politiky
Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:
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Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory

Katedra měnové teorie a politiky se věnuje odborným problémům z oblasti měnové teorie a politiky, centrálního bankovnictví, mezinárodních financí, finanční stability a regulace a dohledu finančního trhu. Oblasti odborného zájmu jsou katedrou představovány jak v podobě
institucionální analýzy, tak z hlediska řízení a regulace finančních rizik či nástrojů a podmínek dosahování makroekonomické a finanční
rovnováhy. Katedra se soustředí na zapojení poznatků z ekonomické praxe do výuky povinných a volitelných předmětů. Katedra zabezpečuje
výuku na bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech akreditovaných VŠE v Praze. Orientuje se na výuku jak teoreticky,
tak i prakticky zaměřených předmětů, a připravuje studenty na budoucí povolání ve finančním sektoru, ve výrobních a obchodních firmách
či na odborných pozicích v oblasti veřejné správy. Katedra garantuje bakalářský, magisterský a doktorský obor Finance, vedlejší specializaci
Mezinárodní finance a byznys a podílí se na garanci vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry

Katedra v současné době prochází generační obměnou a rozšiřuje svoje řady o mladé perspektivní odborníky. Byli přijati čtyři zaměstnanci
na pozici vědeckého pracovníka a dále byla navázána spolupráce s řadou externích vědeckých pracovníků.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí)

Katedra připravila nový předmět pro magisterské studium (Quantitative Risk Management). Katedra se taktéž podílela na přípravě programu International Week 2021 na VŠE v Praze.

Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních subjektů komerční i akademické sféry.

Katedra spolupracuje s Federální rezervní bankou v Richmondu, USA, Arizona State University, USA, Audencia Business School, Francie
a University of Nantes, Francie při realizaci výzkumných a studijních projektů akademických pracovníků a studentů doktorského studia.

Řízení kvality výuky (schůzky garantů…)

Na katedře probíhají pravidelné konzultace garantů a vyučujících jednotlivých studijních programů za účelem zvyšování kvality výuky.

Projekty základního výzkumu, výsledky výzkumné práce, uznání odbornou veřejností

Členové katedry prováděli výzkum ve svých profilových oblastech (měnová teorie a politika, mezinárodní finance a finanční instituce, regulace a dohled nad finančním trhem, finanční stabilita a makroobezřetnostní politika). Jeden člen katedry se podílel na projektu Excelence
v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů podporovaného Grantovou agenturou ČR. Katedra úspěšně řešila
projekt Online aktivita a finanční trhy a projekt Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflace financované Grantovou
agenturou ČR. První rok byl řešen také projekt Dynamika finančních a ekonomických veličin v kontextu vnější rovnováhy v rámci Interní
grantové agentury VŠE. Úspěšně byl řešen katedrální projekt jako součást Institucionální podpory výzkumu na VŠE. Celkově členové katedry
publikovali či podíleli se na publikaci 28 publikačních výstupů, z toho 1 odborné monografie, 14 článků v časopisech indexovaných v databázi Web of Science, 2 článků v databázi Scopus, 3 článků v odborných recenzovaných časopisech a 4 příspěvků ve sbornících z mezinárodní
konference a 1 výzkumné zprávy. Pracovníci katedry jsou členy vědeckých rad vysokých škol v ČR, jeden z členů katedry je členem panelu
402 Grantové agentury ČR.
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Získaná ocenění, členství v redakčních radách

Členové katedry jsou součástí redakčních/edičních rad časopisů European Journal of Finance, Prague Economic Papers, Politická ekonomie,
Statistika, European Financial and Accounting Journal, Český finanční a účetní časopis. Jedna členka katedry získala Cenu rektorky VŠE za
vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia a taktéž 1. místo v Publikační soutěži děkana FFÚ v kategorii publikační činnost
studentů doktorského studia.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty aplikovaného a smluvního výzkumu

Katedra se podílela na vzdělávání postgraduálních studentů v programech nabízených fakultou, členové katedry působili také jako lektoři
v rámci MBA programů VŠE. Na katedře působili v podobě externích spolupracovníků zástupci ČNB a řady komerčních bank. Katedra se
zapojila do výuky na Univerzitě 3. věku, kde garantuje a zabezpečuje výuku předmětu Finance. Pracovníci katedry současně působili jako
odborní a soudní znalci v oblasti ekonomiky.

Členství ve volených orgánech profesních a odborných společností

Pracovníci katedry jsou členy výboru České ekonometrické společnosti a vědeckého grémia České bankovní asociace.

Ostatní (plány do budoucnosti)

Katedra se dále bude soustředit na rozvoj spolupráce se zahraničními a domácí partnery v oblasti vědy a výzkumu a při realizaci odborných
stáží a praxí. V oblasti vědecké činnosti katedra připraví dva výzkumné projekty pro Grantovou agenturu ČR. Katedra se bude soustředit na
vyhledávání adeptů pro doktorské studium a nových vědeckých pracovníků.

Katedra manažerského účetnictví

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Sekretářka katedry:
www stránky:

Daniela Holá
http://kmu.vse.cz

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
prezenčních doktorandů:
kombinovaných doktorandů:

2
2
3
1
4
5

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Katedra se zabývá teorií i praxí manažerského účetnictví, controllingu a měření a řízení výkonnosti organizací.
V rámci fakulty se podílí na výuce povinných i volitelných předmětů zejména pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku na bakalářském,
magisterském i doktorském stupni studia. Katedra také vyučuje předmět Performance Management pro anglický magisterský studijní program MIFA. Katedra garantuje na magisterském stupni studia vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení podniku a Controllingu.
Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Blízká vazba mezi problematikou manažerského účetnictví a informačního managementu je důvodem, proč se katedra i v roce 2020 podílela na zajištění sekce Sustainability and Performance Management konference IDIMT 2020.

Projekty základního výzkumu, výsledky výzkumné práce, uznání odbornou veřejností

Na katedře probíhal projekt Interní grantové agentury VŠE v Praze „Vliv systému odměňování a systému měření výkonnosti na motivaci
a chování pracovníků“.

Aktivity popularizace VaVaI

Pro uplatnění výzkumných poznatků v praxi katedra spolupracuje například s Českou asociací pro finanční řízení a Komorou certifikovaných
účetních.
Spolupráce s praxí, CŽV, projekty aplikovaného a smluvního výzkumu
Katedra je dlouhodobě činná v oblasti celoživotního vzdělávání. V roce 2019/2020 i 2020/2021 otevřela dvousemestrální kurz „Controlling
jako nástroj efektivního řízení podniku“.
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Katedra veřejných financí

Vedoucí katedry:
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

Ing. Jana Tepperová, Ph.D.
Bc. Monika Sedláková
http://kvf.vse.cz

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
prezenčních doktorandů
kombinovaných doktorandů:

3
8
2
0
14
3

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní programy

Zaměření katedry odpovídá šíři problémů veřejného sektoru a veřejných financí. Katedra zkoumá problematiku veřejných výdajů a výdajových programů, zdanění a daňovou teorií a politiku, financování neziskových odvětví a fiskální teorii a politiku.
Katedra garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní program Zdanění a daňová politika. Pro studijní program zajišťuje výuku ve
specializačních předmětech. Rovněž nabízí vedlejší specializaci Daně v podnikání pro studenty navazujících magisterských studijních oborů
Vysoké školy ekonomické v Praze, je to jedna z největších vedlejších specializací na VŠE. Všichni členové katedry se dále podílí na profilaci
studentů bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia oboru Finance jako jedna z garantujících kateder.
Na katedře veřejných financí bylo v roce 2020 úspěšně vedeno a obhájeno celkem 57 bakalářských prací a stejný počet diplomových prací.
Na katedře byly rovněž obhájeny dvě disertační práce.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry

Kvalifikační struktura na Katedře veřejných financí je dlouhodobě ustálená. Habilitačním řízením úspěšně prošla doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí)

Stejně jako na v celé zemi v činnostech katedry veřejných financí se významně projevila nutnost přechodu na on-line režim, který trvá
dosud. V únoru se nám povedlo ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Ministerstvem financí ČR, Generálním finančním ředitelstvím a s Komorou daňových poradců uspořádat odborný seminář k problematice transferových cen. Plánovaný seminář „Vývoj sociálního
pojištění v českých zemích“ byl z důvodu protiepidemických opatření zrušen.
V polovině března 2020 byli všichni učitelé katedry postaveni před výzvu během několika dnů zajistit plnohodnotnou vzdálenou výuku.
V obou semestrech kalendářního roku 2020 byly uskutečněny všechny plánované rozvrhové akce v plném rozsahu. Učitelé se rychle přizpůsobili nutnosti on-line ověřování znalostí a dovedností studentů.
V září jsme měli možnost prezenčně, a to poprvé, uskutečnit nový intenzivní předmět Bakalářské minimum ze zdanění a daňové politiky,
na kterém se jednak sešli nově nastupující studenti navazujícího magisterského studia a jednak studenti, kteří přišli z jiných škol a fakult. Ti
měli možnost doplnit si odborné znalosti, které studenti našeho programu načerpali v průběhu bakalářského studia.
On-line se podařilo v říjnu uspořádat studentskou sekci konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí i přesto, že samotná
konference byla zrušena. V říjnu byl uspořádán online workshop o daňových únicích na DPH s profesorem W. Stillerem z Hochschule fur
Wirtschaft und Recht společně s doktorandy katedry. V prosinci byl uspořádán on-line doktorský vědecký seminář týkající se zdanění ve
spolupráci s Kodaňskou univerzitou.
Katedra rovněž uspořádala několik neformálních setkání studentů a učitelů, i když tentokrát jen v on-line formě. Každá možnost komunikace byla ale v této době vítána.

Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních subjektů komerční i akademické sféry.

Prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. spolupracoval s University of Essex na vývoji mikrosimulačního modelu Euromod.
Členové katedry poskytují expertní odhady a mají funkci odborných oponentů pro mezinárodní studie zpracované pro Evropskou Komisi např. Hana Zídková jako oponentka studie „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States (2020 Final Report). Brussels :
European Commission, 2020“.

Řízení kvality výuky (schůzky garantů…)

Schůzka s garantem programů Zdanění a daňová politika proběhla v neformálním duchu v rámci studentské besídky v prosinci 2020. Bylo to
příjemné setkání. Poprvé byla rovněž podána zpráva o vývoji studijních programů.

Projekty základního výzkumu, výsledky výzkumné práce, uznání odbornou veřejností

Výsledky vědeckovýzkumné práce prezentovali členové a studenti doktorského studia katedry v odborných článcích, v recenzovaných časopisech a na konferencích s mezinárodní účastí.
Pokračovalo řešení projektu GA ČR 18-14082S Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky. Byl
podán návrh na nový projekt GA ČR (Brixiová), který nebyl úspěšný.
Bylo publikováno 11 článků v časopisech v datábázi WoS/Clarivate a Scopus a 7 dalších recenzovaných odborných článků.

Získaná ocenění, členství v redakčních radách

Členové katedry jsou zastoupeni v redakčních radách: Prague Economic Papers, ČR-VŠE (Pavel), European Financial and Accounting Journal,
ČR-VŠE (Tepperová), Český finanční a účetní časopis, ČR-VŠE, (Vítek), Bulletin KDP ČR, ČR (Tepperová), Acta aerarii publici, Slovensko (Vítek), Acta academica karviniensia, ČR (Vítek), Demografie, ČR ČSÚ (Arltová) a Acta Oeconomica Pragensia, ČR- VŠE, (Arltová).
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Projekty základního výzkumu, výsledky výzkumné práce, uznání odbornou veřejností

Výsledky vědeckovýzkumné práce prezentovali členové a studenti doktorského studia katedry v odborných článcích, v recenzovaných časopisech a na konferencích s mezinárodní účastí.
Pokračovalo řešení projektu GA ČR 18-14082S Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky. Byl
podán návrh na nový projekt GA ČR (Brixiová), který nebyl úspěšný.
Bylo publikováno 11 článků v časopisech v datábázi WoS/Clarivate a Scopus a 7 dalších recenzovaných odborných článků.

Získaná ocenění, členství v redakčních radách

Členové katedry jsou zastoupeni v redakčních radách: Prague Economic Papers, ČR-VŠE (Pavel), European Financial and Accounting Journal,
ČR-VŠE (Tepperová), Český finanční a účetní časopis, ČR-VŠE, (Vítek), Bulletin KDP ČR, ČR (Tepperová), Acta aerarii publici, Slovensko (Vítek), Acta academica karviniensia, ČR (Vítek), Demografie, ČR ČSÚ (Arltová) a Acta Oeconomica Pragensia, ČR- VŠE, (Arltová).

Aktivity popularizace VaVaI

Výsledky VaVaI byly prezentovány částečně na studentské sekci konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2020 a na seminářích pořádaných katedrou.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty aplikovaného a smluvního výzkumu

Pro pedagogy Katedry veřejných financí je prvořadá příprava absolventů bakalářského i magisterského studijní programu na budoucí
povolání. Katedra studentům zprostředkovává v průběhu studia setkání s budoucími zaměstnavateli a nahlédnutí do aktuálních problémů
praxe, a to nejen v rámci studovaných programů. Katedra proto zapojuje do přímé i nepřímé výuky špičkové manažery velkých poradenských firem, ale i představitele veřejné správy. Katedra veřejných financí spolupracuje aktivně s odborníky z praxe. V roce 2020 proběhly
přednášky na odborné téma v rámci předmětů vyučovaných KVF, např.: Zdanění Spotřeby II (Jana Štovíčková, Deloitte); Zdanění spotřeby
I (Tomáš Synák, EY); Zdanění příjmů II (Jiří Kostohryz, MF ČR; Edita Ševcovicová, Grant Thorton); Taxation of International Employment
(Lucie Wadurová, KDP ČR); Veřejné finance v Evropské unii (Milena Hrdinková, Úřad vlády).
Katedra rovněž nabízí absolvování předmětu Odborná praxe, který je realizován na pracovištích budoucích zaměstnavatelů. Významní
odborníci z praxe jsou pravidelně členy státnicových komisí.
Jana Tepperová a Hana Zídková jsou garanty odborné zkoušky „Zdanění“ v rámci auditorských zkoušek pořádaných Komorou auditorů ČR.
Prof. Vančurová garantuje dvouletý program celoživotního vzdělávání Zdanění a daňová politika pro daňovou správu, který probíhal po celý
rok 2020, i když převážně on-line.

Členství ve volených orgánech profesních a odborných společností

Profesor Pavel je v období 2018 – 2026 členem Národní rozpočtové rady (nominován ČNB, volen PSP ČR). Doc. Slintáková působila jako
volená členka revizní komise České společnosti ekonomické.

Ostatní (plány do budoucnosti)

Katedra veřejných financí se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu poskytovaného vzdělání v rámci všech studijních programů - bakalářských,
navazujících magisterských i doktorských. Jedním z hlavních cílů je ještě více propojit výuku s praxí prostřednictvím zapojení odborníků
z praxe do přímé i nepřímé výuky.
Jedním z dalších cílů je organizace mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (od roku 2012 v databázi Web
of Science CPCI-SSH), která má kladnou odezvu ze strany účastníků.
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11.2 Zpráva o činnosti institutů
11.2.1 Institut energetické ekonomie
Institut energetické ekonomie (IEE) je pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické
v Praze, které sdružuje studenty a odbornou veřejnost se zájmem o energetickou ekonomii. Cílem je
zprostředkovat vazbu na jedno z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví průmyslu a obchodu
ČR, jímž je sektor energetiky. Soustředí se na ekonomické aspekty trhů s elektřinou, ropou, plynem, uhlím
a emisními povolenkami. Ambicí institutu je též cílená podpora výzkumu v oblasti energetické ekonomie
pořádáním seminářů, odborných konferencí a zvyšováním povědomí o této oblasti. IEE je rovněž organizátorem studentské
soutěže vědeckých prací Energy Economics Contest a prostřednictvím publikační činnosti přibližuje energetickou ekonomii
širší veřejnosti. V roce 2020 bylo pořádání přednášek a workshopů pozastaveno z důvodu šíření nákazy koronaviru. Pořádání
akcí bude obnoveno, v případě zlepšení situace, na jaře 2021.

11.2.2 Institut strategického investování
Institut strategického investování (ISTI) byl na Fakultě financí a účetnictví založen v dubnu roku 2016, od
té doby úspěšně rozvíjí svou činnost. Odborné zaměření institutu je na oblast strategického investování,
private equity a real estate propojováním odborností z financí, bankovnictví a oceňování. ISTI výrazně
přispěl k založení MBA programu Nemovitosti a jejich oceňování, který byl akreditován na jaře 2018 a který
naplno běží od podzimu tohoto roku. V roce 2020 ISTI připravilo několik velkých consultingových projektů –
Analýza nájemního bydleni pro CBRE GI, Mint Investments, Cushman Wakefield a Bezrealitky.cz, dále byla připravena analýza
pro J&T Real Estate, rozsáhlá analýza na téma dopady koronaviru na podnikání v centru Prahy pro spolek Centrum Žije, za
podpory městské části Praha 1. S výsledky této analýzy a navrhovanými opatřeními se zástupci ISTI dostali až k debatám
k panu ministrovi Havlíčkovi nebo náměstkům MMR. Na analýze Institut zastřešoval rovněž spolupráci s Grant Thornton
a Havel a Partners. V roce 2020 ISTI úspěšně vydalo další 4 vydání žebříčku realitních podílových fondů. Kromě několika
výstupů pro Hospodářské noviny také ISTI úspěšně uzavřelo smlouvu s Refinitiv (dříve Thomson Reuters) na publikace reportů
do systému Eikon. Kromě této činnosti ISTI uspořádalo několik přednášek online pro studenty VŠE například s Martinem
Kasou (zakladatel Pilulka.cz), Petrem Koblicem (Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha), Petrem Robejškem (ekonom
a politolog), Josefem Kadlecem (certifikovaný LinkedIn Professional Recruiter) nebo Jamesem R. Reevesem (Chief Information
Officer, U.S. Agency for Global Media).

12. ročník semináře Národní
účetní rady kvůli epidemiologické
situaci s onemocněním Covid-19
proběhl on-line

12. ročník semináře Národní
účetní rady kvůli epidemiologické
situaci s onemocněním Covid-19
proběhl on-line

68

11.3 Zpráva o činnosti studentských spolků
11.3.1 Klub daňařů
Klub daňařů působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze již řadu let. Po celou dobu fungování
studentský spolek úzce spolupracuje s katedrou veřejných financí, pod kterou i vznikl. Hlavním cílem Klubu
daňařů je spojovat studenty bakalářského i magisterského studijního programu Zdanění a daňová politika.
Klub pořádá vzdělávací a společenské akce, kde mají studenti možnost setkávat se nejen se svými kolegy
napříč ročníky, ale také s vyučujícími z katedry veřejných financí. Před propuknutím pandemie Covid-19 se
konala tradiční a oblíbená akce Daně v kostce, kterou klub pořádá právě společně s katedrou veřejných financí. Na dlouhou
dobu poslední prezenční akcí byl „PUB KVÍZ #1 s Accace“. V důsledku opatření byl následně zrušen třetí ročník akce „Vyplňte
si daňové přiznání s Klubem daňařů“. Nový akademický rok byl zahájen na seznamovacím kurzu pro první ročníky, po kterém
následovala akce Daňaři daňařům vol. 3. S touto akcí započal také stejnojmenný program pro studenty prvních ročníků,
který byl již celý realizován v on-line prostředí v MS Teams. V rámci tohoto programu, jehož cílem je usnadnit studentům
prvních ročníků přestup na vysokou školu, se konalo několik on-line akcí zaměřených na různá témata. V MS Teams v roce
2020 rovněž proběhly akce Víno s KVF a Vánoční besídka, které jsou tradičně pořádané s katedrou veřejných financí. V závěru
zimního semestru se konal „PUB KVÍZ #2 s BDO“, který byl rovněž organizován on-line.

11.3.2 Klub přátel účetnictví
Klub přátel účetnictví je nezávislý studentský spolek založený pod záštitou katedry finančního účetnictví
a auditingu, jenž si klade za cíl stmelovat studenty Fakulty financí a účetnictví. V loňském roce oslavil již 7.
rok své existence a stejně jako v předchozích letech organizoval formální i neformální akce. Letní semestr
byl pro klub, stejně jako pro všechny, velice obtížný z důvodu propuknutí pandemie Covid-19, se kterou
se pojila tak nejistá situace, že nebylo možné v tomto semestru organizovat akce, včetně tradiční největší
události klubu – studentské konference. Na podzim se stále situace nelepšila, avšak klub byl již připraven a organizoval
formální i neformální akce online. Jednalo se o přednášku na téma „Účetní a auditor: Odvěcí nepřátelé?“, kde hlavními řečníky
byli auditor Ing. Alexander Schlossberger, který zastává pozici Director v BDO a daňový poradce a účetní Ing. Jan Tuček. Oba
jsou mimo jiné i absolventi FFÚ, druhý jmenovaný dokonce i bývalý člen KPÚ. Tato akce měla velkou sledovanost jak na MS
Teams, kde také probíhala, tak rovněž i na klubovém Facebooku, kde byla vysílána živě. Celkově událost na MS Teams a na
Facebooku (živě i ze záznamu) shlédlo přes 300 lidí, což považujeme za velký úspěch.
Vedle odborné přednášky klub zorganizoval i neformální akce, například online účetní pub quiz, kterého se zúčastnilo téměř
40 studentů. Akce probíhala rovněž v MS Teams, na které jsou naši studenti již zvyklí.
Mimo těchto akcí, které klub přímo pořádal a zorganizoval, také členové vypomáhali na akcích fakulty a školy – seznamovací
kurzy pro bakalářský stupeň studia a magisterský seznamovací kurz. U druhého jmenovaného byli členové klubu hlavními
organizátory a mohli se těšit rychle rostoucímu zájmu ze strany studentů. Dále se klub stal daleko aktivnějším na sociálních
sítích, především tedy na Facebooku a Instagramu, které jsou pro studenty nyní nejčastějším a mnohdy i jediným spojením
s ostatními kamarády a spolužáky.
Následující semestry budou pro klub, ale i všechny ostatní spolky a organizace, velkou výzvou, neboť musí přijít s novými
nápady pro zapojení studentů i do „studentského života“ v online virtuálním prostředí. Na následující semestr klub plánuje
uskutečnit online odborné přednášky, ale i studentskou konferenci, které přizpůsobí stávající situaci.

11.3.3 Bankéřský klub
Bankéřský klub momentálně tvoří aktivních 6 členů, kteří se podílejí na jeho chodu. Prioritou spolku je
sdružování studentů z FFÚ a propojování teorie s praxí. Předmětem činnosti je pořádání odborných
přednášek, workshopů a company visit. Tyto akce jsou určeny buď primárně pro členy klubu (například
company visit nebo uzavřené workshopy), nebo se jedná o veřejné přednášky, které jsou cílené na studenty
FFÚ, ale i odborná veřejnost je na přednáškách vítána. Významnou složkou aktivit je také organizace neformálních akcí, jako
je „Bankéřská chata“, každoroční sezení s našimi oblíbenými učiteli či „Vánoční večírek“, které se tenhle rok kvůli Covid-19
nemohly uskutečnit. Pro následující semestry je cílem klubu udržet si počet zajímavých akcí a vymyslet novou formu akcí
pro studenty.
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13. Zajišťování kvality a hodnocení
realizovaných činností
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je založen na celoškolním institucionálním rámci a obsahuje
pravidelné hodnocení všech klíčových procesů, výstupů a pracovníků na fakultě. Obsahuje v sobě např. tyto prvky:
● zajišťování a vnitřní hodnocení kvality lidských zdrojů (pravidelná hodnocení podřízených založená na kvalitativním
a kvantitativním posouzení pracovníků)
● zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávání (akreditace programů a předmětů a pravidelné hodnotící zprávy
garantů včetně zpětné vazby studentů a absolventů)
● zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti (pravidelné hodnotící zprávy garantů programů a děkana)
Hlavními nástroji fakulty pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality jsou pravidelné zpětné vazby, sebehodnotící
zprávy, peer review hodnocení a odborné kolektivní posuzování v příslušných orgánech. Hlavními fakultními orgány
v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality jsou:
● děkan – proděkani – vedoucí kateder (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality lidských zdrojů, vnějších vztahů a rovněž
pro všechny aspekty provozního a ekonomického řízení),
● garanti předmětů – garanti programů – akreditační rada a oborové rady – děkan – akademický senát – vědecká rada (pro
zajišťování a vnitřní hodnocení kvality výuky)
● garanti programů – vědecká rada (pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti)
Za realizaci systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality odpovídá rektor, na fakultě děkan. Průběh vnitřního hodnocení
kvality řídí Rada pro vnitřní hodnocení VŠE.
V roce 2019 již plně naběhl nový systém řízení kvality a hodnocení realizovaných činností. Průběžně probíhalo hodnocení
akademických pracovníků jejich přímými nadřízenými. Garanti oborů/programů provedli pravidelné výroční schůzky se
studenty oborů/programů a reagovali na jejich připomínky.
Garanti předmětů pravidelně zpracovávají a vyhodnocují připomínky studentů k výuce a zohledňují relevantní připomínky
v další organizaci studia.
Fakulta pravidelně sbírala a vyhodnocovala zpětné vazby od čerstvých absolventů a implementovala opatření vyplývající
z názorů studentů.
Zároveň byla na konci roku zahájena anketa u absolventů po 2 až 3 letech od ukončení studia.
Základním předpokladem pro rozvoj a zvyšování kvality vzdělávacích a výzkumných procesů jsou kvalitní akademičtí
pracovníci a jejich odborný rozvoj. Odborný rozvoj zaměstnanců se na fakultě uskutečňuje formou prohlubování či zvyšování
kvalifikace, a to zejména jednorázovými školeními či kurzy nebo doktorským studiem a získáváním vědecko-pedagogických
hodností. Jádro podpory zvyšování kvality zaměstnanců se v posledních letech soustředí do tuzemských a zahraničních kurzů.
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14. Výroční zpráva o hospodaření
Rozpočet Fakulty financí a účetnictví byl pro rok 2020 sestaven v souladu s Metodikou sestavení rozpočtu fakulty a pravidly
přídělu jednotlivým katedrám a schválen Akademickým senátem fakulty. Skladba rozpočtu Fakulty financí a účetnictví
vycházela z rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze pro rok 2020, který byl schválen Senátem VŠE v Praze. Rozpočet
Fakulty financí a účetnictví byl dle požadavků zákona o vysokých školách sestaven jako vyrovnaný, resp. náklady a výnosy
byly rozpočtovány ve stejné výši.
Fakulta hospodařila s prostředky, které jí byly přiděleny na úhradu nákladů na hlavní činnost, z dotací na vědu a výzkum,
z rozvojových programů a stipendijních fondů.

14.1 Hlavní činnost a fondy
Objem finančních prostředků, které byly určeny na krytí nákladů z hlavní činnosti v roce 2020, tvořil z největší části příspěvek
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve výši 63 018 tis. Kč, příděl v rámci doktorského studia, který byl očištěn
o platby za kooperaci v rámci tohoto doktorského studia, ve výši 1 956 tis. Kč, korekce rozpočtu o přerozdělení v rámci
výuky Exchange studentů ve výši 845 tis. Kč a Fond provozních prostředků převedený z roku 2019 ve výši 10 155 tis. Kč.
Během roku 2020 byla z Fondu provozních prostředků čerpána půjčka FRIM SÚZ ve výši 5 077 tis. Kč. Půjčka bude fakultě
postupně splácena. Na konci roku 2020 fakulta čerpala Fond provozních prostředků ve výši 890 tis. Kč. K 31. 12. 2020 fakulta
disponovala Fondem provozních prostředků ve výši 4 188 tis. Kč. Splnila tak limit PK 3/2019 Opatření k rozpočtovým limitům
fondu provozních prostředků.
Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti fakulty probíhalo v roce 2020 v souladu se schváleným rozpočtem.

Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti Fakulty financí a účetnictví
2020

Fakulta celkem (v tis. Kč)

Rozpočet pro rok 2020

64 129

Spotřebované nákupy celkem

590

Služby celkem

354

Osobní náklady celkem

47 817

Sociální a zdravotní zabezpečení

16 258

Celkem čerpáno

65 019

Čerpání fondu 2020

890 000

Stipendijní fond
Finanční prostředky Stipendijního fondu byly v roce 2020 rozdělovány v souladu se Stipendijním řádem Vysoké školy
ekonomické a Vyhláškou děkana FFÚ. Celkový objem prostředků, které měla fakulta k dispozici pro rozdělení prospěchových
a mimořádných stipendií v roce 2020, byl ve výši 6 172 tis. Kč. Příděl prostředků Stipendijního fondu na Fakultu financí
a účetnictví, vytvořeného z poplatků za studium, činil 4 646 tis. Kč pro rok 2020 a zbylá částka 1 526 tis. Kč představovala
uspořené prostředky z roku 2019. Vzhledem k tomu, že přidělená částka nebyla ve sledovaném období plně vyčerpána, byl
zůstatek Stipendijního fondu ve výši 2 108 tis. Kč převeden do roku 2021.
Kromě Stipendijního fondu má fakulta k dispozici ještě účelově určené prostředky přidělené MŠMT na výplatu stipendií
studentů doktorského studia. Pro rok 2020 bylo rozpočtováno 8 370 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo odvozeno od počtu
studentů doktorského studia a činilo 7 999 tis. Kč.
Rozpočtovaná dotace související se studiem zahraničních studentů na fakultě byla ve výši 1 900 tis. Kč, skutečně bylo
vyplaceno 2 145 tis. Kč dle počtu zahraničních studentů.
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Fond reprodukce investičního majetku
V roce 2020 fakulta disponovala investičními zdroji ve výši 432 tis. Kč. Tyto investiční prostředky nebyly v roce 2020 využity.
Fond reprodukce investičního majetku tak nebyl vyčerpán. Částka 432 tis. Kč byla převedena do roku 2021.

Fondy Fakulty financí a účetnictví v Kč
2020

Zůstatek k 31. 12. 2019

Příděl do fondu 2020

Čerpání fondu 2020

Zůstatek k 31. 12. 2020

Stipendijní fond

1 526 549

4 646 000

4 064 550

2 107 999

Fond reprodukce investičního
majetku

242 000

190 000

0

432 000

Fond účelových prostředků

2 036 000

590 179

0

2 626 179

Fond provozních prostředků

10 155 000

0

5 967 000

4 188 000

14.2 Věda a výzkum
Interní grantová agentura
V rámci financování vědy a výzkumu hospodařila fakulta, resp. katedry s přidělenými prostředky od Interní grantové soutěže
(IGS) VŠE v Praze a s prostředky, které jí byly přiděleny na podporu institucionální vědy.
Na fakultu bylo přiděleno celkem 4 053 tis. Kč na 12 projektů v rámci Interní grantové soutěže VŠE v Praze. Na administrativu
bylo v rámci projektu IGS přiděleno 77 tis. Kč. Všechny přidělené finanční prostředky byly v roce 2020 vyčerpány.

Institucionální podpora
MŠMT přiděluje na základě zhodnocení dosažených výsledků dané školy institucionální podporu, a to na její dlouhodobý
koncepční rozvoj. Podpora je Vysoké škole ekonomické v Praze přidělována každoročně jednorázově, formou dotace.
Jednotlivým fakultám je dotace rozdělena na základě vyhodnocení výsledků výzkumu a vývoje dosažených v pěti letech
předcházejících roku přidělení podpory podle hodnocení provedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
Celkový objem finančních prostředků přidělených Fakultě financí a účetnictví v roce 2020 v rámci institucionální podpory
činil 12 340 tis. Kč. Po odečtení režie školy ve výši 15 % bylo 20 % disponibilních prostředků přiděleno na celofakultní projekty.
Z těchto prostředků bylo financováno vytváření odborných publikací, vydávání fakultních časopisů a dále podpora externích
a mezinárodních výzkumných grantů a řízení či kontrola publikačních projektů. Zbylých 80 % prostředků bylo rozděleno
jednotlivým katedrám dle jejich publikačních výkonů. I nadále platila pravidla rozdělování Institucionální podpory na Fakultě
financí a účetnictví tak, že z přídělu katedrám vedoucí kateder rozdělili 50 % mezi pracovníky na katedře dle jejich minulého
publikačního výkonu dle metodiky RVVI formou přiznání osobního ohodnocení. Zbytek přidělených peněžních prostředků
rozdělili vedoucí kateder dle vědeckovýzkumných priorit katedry. Přidělené finanční prostředky katedry čerpaly dle směrnice
VŠE „Účel a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VŠE“, a to především na výplatu dalších osobních
nákladů souvisejících s rozvojem vědy na katedře, na úhradu služeb, cestovného, na nákupy knih a drobné výpočetní techniky.
Všechny disponibilní prostředky přidělené na Institucionální podporu byly efektivně, účelně a hospodárně vyčerpány.
V tabulce je uvedeno čerpání finančních prostředků institucionální podpory. Režie Vysoké školy ekonomické v Praze ve výši
15 % z celého objemu přidělených prostředků je uvedena v řádku Doplňkové režijní náklady a činila 1 851 tis. Kč.
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Čerpání finančních prostředků z Institucionální podpory v Kč
2020

Fakulta celkem

Materiální náklady

43 255

Cestovní náklady

27 589

Náklady na ost. služby a nemat. nákl.

303 520

Doplňkové (režijní) náklady

1 850 971

Mzdy a odměny

7 051 652

Ostatní osobní náklady

784 350

Sociální a zdravotní pojištění a SF

2 278 468

Celkem

12 339 805

Granty a jiné účelové prostředky
V roce 2020 se na fakultě řešilo celkem 6 externích grantových projektů. Grantové projekty byly financovány z prostředků
dotace, které poskytla Grantová agentura České republiky, a to v celkovém objemu podpory 7 163 tis. Kč. Ne všechny
přidělené finanční prostředky byly profinancovány, proto řešitelé využili možnosti převést část (5 %) finančních prostředků
do příštího roku 2021. Do Fondu účelových prostředků tak bylo přiděleno 166 tis. Kč.
Na katedře bankovnictví a pojišťovnictví se jednalo o tři projekty, které vedli profesor Teplý, profesor Witzany a profesor
Janda. Docent Brůna a doktor Molnár vedli svůj projekt na katedře měnové teorie a politiky. A profesor Pavel řídil svůj projekt
na katedře veřejných financí.
Na katedře veřejných financí v roce 2020 pokračovaly práce na zahraničním grantu Open Budget Survey („OBS“) 2017 project,
jehož poskytovatel je International Budget Partnership, Inc. (Washington, DC). V roce 2020 disponoval projekt 155 tis. Kč.
Celková částka nebyla profinancována a do roku 2021 bylo převedeno 22 tis. Kč.
Na fakultě v roce 2020 byly řešeny 2 Rozvojové programy, a to na katedře finančního účetnictví a auditingu a na katedře
veřejných financí. Celkový objem těchto zdrojů byl 862 tis. Kč.

Promoce programu MBARE
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Granty a jiné účelové prostředky Fakulty financí a účetnictví v Kč
2020

Fakulta celkem

Interní grantová agentura
Počet projektů na katedře

12

Rozpočet

4 130 345

Čerpání

4 130 345

Čerpání Fondu účelových prostředků

-

Tvorba Fondu účelových prostředků

-

Grantová agentura ČR
Počet projektů na katedře

6

Rozpočet

7 163 185

Čerpání

6 997 680

Čerpání Fondu účelových prostředků

-

Tvorba Fondu účelových prostředků

165 505

Zahraniční granty
Počet projektů na katedře

1

Rozpočet

178 272

Čerpání

155 889

Převod do Fondu účelových prostředků

22 383

Rozvojové programy
Počet projektů na katedře

2

Rozpočet

862 000

Čerpání

862 000

Převod do Fondu účelových prostředků

-

Za FFÚ byl nejoblíbenějším pedagogem VŠE roku 2020 vyhlášen
Ing. Jan Molín, Ph.D.,
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14.3 Projekty OP VVV
V roce 2017 byl zahájen projekt ESF I OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 „Rozvoj vzdělávací a dalších činností
a podpora kvality na VŠE v Praze“, který bude na Vysoké škole ekonomické v Praze probíhat až do roku 2022. Největší část
rozpočtu projektu byla vyčerpána na mzdové náklady, a to na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti,
autorské honoráře a úvazky zaměstnanců na projektu. Paušální náklady představovaly především náklady na vzdělávací
kurzy, zahraniční stáže, semináře, IT, kancelářské potřeby a režie.
V roce 2020 byla zahájena realizace dalšího rozvojového projektu ESF II OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013310 s názvem
Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze. Finanční prostředky z tohoto projektu byly použity na mzdové náklady,
a to na dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře a úvazky zaměstnanců na projektu. Paušální náklady tohoto projektu
byly použity především na vzdělávání zaměstnanců a režie.
V roce 2020 byl zahájen nový projekt IGA/A. Záměrem projektu je zvýšit kvalitu a přístupnost studentské grantové soutěže
na VŠE v Praze prostřednictvím nastavení procesů a vytvořením metodického prostředí pro vyhlášení a realizaci studentské
grantové soutěže IGA/A v anglickém jazyce. Projekt začal až v polovině roku 2020. Veškeré náklady projektu byly použity na
úvazky zaměstnanců na projektu. Paušální náklady představovaly pouze režijní náklady.
Projekty OP VVV

Finanční čerpání v roce 2020

ESF I Rozvoj vzd. a podpora kvality

1 767 939

ESF I Paušální náklady

608 762

ESF II Rozvoj výukových trendů

597 474

ESF II Paušální náklady

126 887

IGA/A Zvýš.kval. grant. soutěže

76 739

IGA/A Paušální náklady

2 423

14.4 Dary
Dalšími účelovými prostředky, se kterými fakulta, resp. katedry hospodařily v roce 2020, byly finanční prostředky získané
formou darů, jejichž celkový objem činil 310 tis. Kč, z toho 40 tis. Kč představovaly dary přijaté v roce 2020 a zbytek
představoval zůstatek převedený z roku 2019. V roce 2020 fakulta, resp. katedry použily prostředky ve výši 10 tis. Kč. Do roku
2021 byly převedeny finanční prostředky prostřednictvím Fondu účelových prostředků ve výši 300 tis. Kč.

14.5 Doplňková činnost
Doplňková činnost je na Vysoké škole ekonomické rozdělena na nevýdělečnou a ekonomickou.
Nevýdělečná doplňková činnost představuje zdroj finančních prostředků, které byly získány z poplatků za přijímací řízení na
bakalářské a magisterské studium v českém i anglickém jazyce, poplatky za mimořádné studium, jakož i prostředky získané
od studentů doktorského studia – samoplátců. Příjmy za rok 2020, včetně prostředků, které byly převedeny z roku 2019, činily
celkem 19 975 tis. Kč. Celkové náklady vynaložené v rámci těchto činností činily 11 305 tis. Kč. Časové rozlišení roku 2020 činilo
8 670 tis. Kč. V rámci nevýdělečné doplňkové činnosti byla organizována Pedagogická odborná konference (PEKO 2020), která
proběhla online a Doplňkové pedagogické studium. V rámci této činnosti probíhá také magisterský program v angličtině
Master in Finance and Accounting (MIFA), studijní program MBA zaměřený na komerční nemovitosti, developerskou činnost
a oceňování nemovitostí (MBARE) a nadále také pokračuje program celoživotního vzdělávání Zdanění pro daňovou správu,
který je otevřený pro uchazeče z Generálního finančního ředitelství.
Doplňková činnost ekonomická představuje významný zdroj příjmů jednotlivých kateder. V roce 2020 bylo aktivních celkem
17 zakázek. Fakulta, resp. katedry hospodařily s celkovými prostředky ve výši 7 113 tis. Kč, náklady v rámci této činnosti 2 600
tis. Kč. Neprofinancovaná částka ve výši 4 513 tis. Kč byla časově rozlišena.
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15
SEZNAM ABSOLVENTŮ
NAVAZUJÍCÍHO
MAGISTERSKÉHO STUDIA
V ROCE 2020
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15. Příloha – seznam absolventů navazujícího
magisterského studia v roce 2020
4%
Studijní obor/
termín promoce

Březen

září

Listopad

Celkem

Červený
diplom

BP

10

35

6

51

1

DP

13

27

11

51

1

FG

3

14

4

21

FI

12

28

22

62

FO

9

12

6

27

UC

15

51

16

82

3

UP

4

7

2

13

2

MIFA

2

10

3

15

CELKEM

68

184

70

322

(BP) Bankovnictví
a pojišťovnictví
Babyčová Olga
Bazala Marek
Bezděk Jakub
Bogunov Georgii
Brothánková Kamila
Čermák Matyáš
Faltusová Aneta
Fencl František
Fomina Ksenia
Gabrhelová Daniela
Grishan Alexandr
Haloun Marek
Holý Adam
Janatová Denisa
Jozífek Michal
Jurková Anna
Kempný Marius
Koucký Marek
Kredatus Kristián
Krenkel Tomáš
Kulikova Asia
Kůstka Jan
Landa Adam
Lapčík Filip
Martin Dvořák
Matoušek David
Miller Jan
Němá Karolína

25 %

5%

16 %

1

8%
16 %
19 %
7%
8

Nemravová Eliška
Nguyenová Nhan
Noskov Nikolay
Nováková Miroslava
Opravilová Michaela
Pavlíčková Ivana
Poverjuc Corina
Ráczová Simona
Rezek Vojtěch
Romashkina Natalia
Sakhanchuk Veronika
Stepanova Inga
Svoboda Jakub
Syrovátko Jáchym
Šándorová Katarína
Táborský Jan
Tisová Petra, roz. Tajtlová
Tuháčková Linda
Tumanov Nikita
Vágnerová Tereza, roz. Vršecká
Záhumenský Jan
Zambová Karin
Zotov Semyon

(DP) Zdanění a daňová
politika
Anděrová Veronika
Bergerová Tereza
Boiko Oleksandra

Bostanová Kristýna
Davidová Andrea
Dinh Thi Thuy Trang
Dušek Tomáš
Forbelská Nicola
Fortuník Jan
Görgesová Karolína
Grůšová Markéta
Havrdová Dominika
Holá Alžběta
Hurda Filip
Hýža David
Cháňová Veronika
Jančíková Eliška
Jarošová Veronika
Javůrková Klára
Jeništa Jan
Jeriová Lucie
Jirásková Aneta
Jirásková Hana
Jírů Lukáš
Karabinová Pavla
Kolářová Kristýna
Kovář Dominik
Krejčí Tomáš
Krudenc Antonín
Krykorková Petra
Lesák Radek
Linhartová Tereza
Müller Martin
Němcová Viktorie

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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Novák Ondřej
Pago Tomáš
Papřoková Veronika
Petrouš František
Pikhartová Tereza
Rechcíglová Tereza
Roubíčková Petra
Růžičková Petra
Rybáková Lenka
Ryšavá Tereza
Řehánková Aneta
Slavíček Michal
Stacho Tomáš
Tahavská Michaela
Vavrečková Kateřina
Vičarová Kateřina
Vuongová Hai Anh

(FG) Finanční inženýrství
Buev Philipp
Drahokoupil Jakub
Honek Michal
Honyš Karel
Hrdinová Pavla
Kaňka Matěj
Karpišová Iveta
Kozina Anastasiia
Krampera Tomáš
Langr Matěj
Lesák Tomáš
Lunga Jakub
Manina Ondřej
Marek Petr
Rebrova Yulia
Slezáček Ondřej
Šantora Jiří
Šindel Adam
Tomek Pavel
Vaško Jindřich
Žáčková Kristýna

(FI) Finance
Afonin Andriy
Baran Jozef
Bayukina Alena
Behančínová Lenka
Belančatová Denisa
Brožek Matouš
Brožová Markéta
Bursíková Jana
Cachnín Patrik
Čigášová Patrícia
Čurdová Natálie
Dao Thi Lan
Dugina Anastasiia
Engler Peter
Gerberyová Dominika
Golubenko Darya

Gorylová Jana
Havlíková Kamila
Hospodka Jakub
Chlebuš Jakub
Juřičková Žaneta
Klihavcová Markéta
Klimuts Tatsiana
Konečný Pavel
Koranda František
Kotačka David
Kotal Martin
Lacová Pavlína
Lehotská Jana
Lysoňková Jana
Málková Klára
Marek Michal
Merkout Petr
Mihalec Lukáš
Nedbálek David
Novák Daniel
Ocilka Roman
Petrus Andrej
Pham Ha Linh
Pištej Daniel
Plavčko Matúš
Rolínek Tadeáš
Rumian Lukáš
Sikora Václav
Sotáková Jana
Stefanská Eugenie
Sýkorová Julie
Ščigelová Veronika
Ščur Jakub
Šišák Tomáš
Šlajs Pavel
Špringrová Romana
Tichava Václav
Trgiňová Lenka
Trpák Martin
Tsiaplitski Vadzim
Tvrdek Filip
Vaněk Ladislav
Vinduška Petr
Volavková Hana
Vyčítal David
Wikturna Jan

(FO) Finance a oceňování
podniku
Beneš Ondřej
Dobrovolná Andrea
Dostálová Šárka
Ďurčík Richard
Firkaľová Lýdia
Hermannová Barbora
Hladík Josef
Hoférek Marek
Hudiková Dana
Hyršl Adam
Jarkovská Jarmila

Kandakova Alena
Matejov Peter
Mikláš Antonín
Novotná Tereza
Orlovskij Alexandr
Palička Vladimír
Poljanyčka Oleksandr
Pros Aleš
Suska Pavel
Svatová Ivana
Šlehoferová Kristýna
Tarasovič Zuzana
Váleková Michaela
Voborský Michal
Zacharieva Tereza
Zhurkin Ivan

(UC) Účetnictví a finanční
řízení podniku
Ali Ferial
Bartušková Michaela
Bindiu Anna, roz. Voluyeva
Čapoun Karel
Černohlávková Pavla
Dadejová Jana
Furda Ondřej
Hájková Anežka
Hajšmanová Lenka
Heža Oldřich
Horáková Petra
Hrbková Lada
Janičkovičová Ivana
Jányšová Monika
Jelínková Marcela
Jurčenko Tomáš
Kabelka Filip
Kazík Tomáš
Klikar Martin
Kmoch Jakub
Knapová Iva
Koktová Markéta
Kosejk Petr
Koutná Edita
Kovářová Kateřina
Krhůtek Michael
Křtěnská Andrea
Kulkina Valeriia
Langrová Lucie
Leová Thi Lenka
Loudilová Tereza, roz. Urbanová
Lucjuk Julie
Ludvíková Kristýna
Makarenko Andrey
Malcharčík Tomáš
Michálková Tereza
Michalský Martin
Miška Ludvík
Molnárová Lucie
Němečková Klára
Neužilová Kateřina

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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Nováková Slávka
Novotná Petra
Obhlídalová Kristýna
Olejňáková Dominika
Ondráková Veronika
Palátová Šárka
Pavlousková Lenka
Peták Jan
Pinkas Jan
Pohnerová Tereza
Ptáčková Kristýna
Ryšavá Lucie
Sedmík Jaromír
Schmiegerová Jitka
Skála Martin
Skřivanová Tereza
Srna Matěj
Stegbauerová Jana
Stiebal Richard
Stoianova Irina
Strečanská Martina
Stříbný Dominik
Suková Anna
Sýkorová Jana
Syurdo Veronika
Štěpančík Jan
Švecová Natália

Tamašeková Patrícia
Toťová Lenka
Tran Anh Tu
Turečková Soňa
Turok Yuliya
Tyrolová Hana
Uhelák Filip
Usťaková Věra
Vencourová Klára
Větrovec Michal
Vízková Daniela
Zavacký Tomáš
Zemková Kateřina
Žihlová Tereza

(UP) Učitelství
ekonomických předmětů
pro střední školy
Hrazdilová Eva
Kabelka Michal
Kropáč David
Křivánková Tereza
Malinová Barbora
Mikulecká Barbora
Němec Václav

Procházková Veronika, roz. Borovičková
Rejnartová Štěpánka
Šístková Veronika
Škodová Nikola
Štěpánová Petra
Vrbová Diana

(MIFA) Master in Finance
and Accounting
AbdelSayed Mohamed
Bondarenko Mariia
Cao Trang Hien
Dereniuk Valeriia
Gjoni Donald
Joseph Jack
Myrta Shirli
Nedbailo Tetiana
Phuong Anh
Pavao Breno
Petrova Elena
Šťastná Zuzana
Tam Thi Ngo
Vasylchenko Anna
Xiya Yang

15.2 Absolventi doktorského studia po jednotlivých oborech
Finance
Hába Stanislav
Kouba Tomáš
Kravtsov Oleg
Michl Aleš
Mikušová Pavla
Pour Jiří

Účetnictví a finanční řízení podniku
Kaizr Jaroslav
Rudolfová Lucie

Teorie vyučování ekonomických
předmětů
Kolářová Dana

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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