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Úvod 
 

 

Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (dále EF TUL) za rok 
2014 je zpracována v nové struktuře, odpovídající členění výroční zprávy Technické univerzity 
v Liberci. Nicméně, pro umožnění srovnání základních ukazatelů o rozvoji fakulty v delší časové 
řadě je doplněna o další podrobnější informace, které byly uváděny ve výročních zprávách  
o činnosti fakulty v předchozích letech. Na výroční zprávu o činnosti poté navazuje samostatná 
výroční zpráva o hospodaření. 
 
V první části výroční zprávy je představena vzdělávací činnost fakulty, zejména pak studijní 
programy a obory realizované na fakultě, výsledky přijímacího řízení po jednotlivých stupních 
studia, počty absolventů a údaje o zahraničních studentech. 
 
Druhá část výroční zprávy obsahuje informace o akademických pracovnících, jejich počtech 
a věkové struktuře, v členění po jednotlivých pracovištích. 
 
Třetí část výroční zprávy je zaměřena na výzkumnou, inovační a další tvůrčí činnosti fakulty, 
především na řešené granty a projekty výzkumného, rozvojového a inovačního charakteru 
a souhrnné údaje o publikační činnosti pracoviště, včetně hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 
provedeného Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 
 
Další část shrnuje činnost oddělení pro vnější vztahy. Tato část uvádí informace o spolupráci 
fakulty s podnikatelskou sférou i s veřejnými institucemi. Důležitou složkou činnosti oddělení  
pro vnější vztahy je rovněž participace na veletrzích pracovních příležitostí, na organizaci dnů 
otevřených dveří, propagace fakulty v médiích a organizace mobilit studentů a akademických 
pracovníků, které patří k silným stránkám fakulty.  
 
Na předchozí části, věnované fungování fakulty jako celku, poté navazují zprávy o činnosti 
jednotlivých kateder, které jsou zpracovány v jednotné struktuře. Zahrnují základní informace  
o odborném profilu kateder, personálním složení, zaměření vzdělávací a výzkumné činnosti  
a o kontaktech s odbornou veřejností. 
 
V Liberci, dne 8. dubna 2014 
 

doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 
                                                                                                                     děkan 
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1    Základní údaje o Ekonomické fakultě TUL 
 
 

Organizační struktura fakulty 
 
Děkan     doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.   
 
Proděkani 
pro studijní záležitosti       PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.  
 
pro koncepci studia a rozvoj  Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D.  
          
pro vědu a výzkum    doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.  
 
pro vnější vztahy   Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.  
 
Tajemnice    Ing. Jarmila Hawlová 
 

Složení vědecké rady 
 
Předseda 
  

doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty 

 

Interní členové 

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum 
doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc., katedra ekonomie 
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc., katedra ekonomie 
doc. Dr. Ing. Olga Hasprová, vedoucí katedry financí a účetnictví 
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu 
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., prorektor, vedoucí katedry ekonomie 
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., katedra ekonomie 
doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D., katedra marketingu a obchodu 
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu 
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., vedoucí katedry marketingu a obchodu 
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., vedoucí katedry informatiky 

Externí členové 
prof. Ing. Jan Čapek, CSc., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví 
prof. Ing. Petr Doucek, CSc., proděkan, VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky 
Ing. Jaromír Ficek, Ph.D., VÚTS, a.s., Liberec, Inovační a technologické centrum 
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor, VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky 
doc. Ing. Václav Janeček, CSc., děkan, Univerzita H. Králové, Fakulta informatiky a managementu 
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská 
Ing. Roman Kracík, MBA, regionální ředitel, Sberbank CZ, a.s. 

http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=118
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=4
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=17
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=7
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prof. Ing. Martin Mandel, CSc., VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví 
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta 
Ing. Miroslav Opa, Ph.D., jednatel, Demoautoplast s.r.o. Čelákovice 
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, děkanka, Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta managementu  
a ekonomiky 
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně, Český statistický úřad 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., děkan, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 
fakulta 
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., proděkan, VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská 
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická 
 

Složení akademického senátu  
 
Předseda     Ing. Jan Öhm, Ph.D. 
 
Místopředsedové  Ing. Martina Černíková, Ph.D., komora zaměstnanců 

Ing. Petr Rozmajzl, komora studentů 
 

Tajemník    Mgr. Jiří Rozkovec 

Komora zaměstnanců Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. 
Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. 
PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. 
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. 
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. 

Komora studentů Eliška Knížková 
Bc. Miroslav Ležák 
Bc. Kateřina Pavlíková 

 

Složení dalších orgánů 
 
Kolegium děkana 
 
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty, garant studijního oboru Ekonomika 
a management služeb 
 
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum, garantka studijního oboru 
Information and Communication Management 
doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc., garant studijního oboru Pojišťovnictví 
PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti 
Ing. Jaroslav Demel, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy 
doc. Dr. Ing. Olga Hasprová, vedoucí katedry financí a účetnictví 
Ing. Jarmila Hawlová, tajemnice fakulty 
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu, garant studijního 
oboru Ekonomika a management mezinárodního obchodu 

http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=164
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=73
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=187
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=144
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=90
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=76
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=51
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=4
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=17
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=45
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=44
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=43
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=15
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=107
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prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., prorektor, vedoucí katedry ekonomie, garant studijního oboru Řízení 
a ekonomika podniku 
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., garantka studijního oboru Regionální studia 
Ing. Jan Öhm, Ph.D., předseda AS EF TUL 
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., garantka studijního oboru Podniková ekonomika 
doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., vedoucí katedry marketingu a obchodu, garantka studijního oboru 
Cestovní ruch 
Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D., proděkan pro koncepci studia a rozvoj 
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., vedoucí katedry informatiky, garant studijního programu Systémové 
inženýrství a informatika 
Mgr. Hana Stárová, pověřena vedením katedry cizích jazyků 
Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D., vedoucí katedry ekonomické statistiky 

 
 

Disciplinární komise  
 
Předseda komise    
 
PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.   
  
Členové komise                                     
 
Ing. Pavla Kubová 
Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. 
Ing. Martin Petříček, MBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=138
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=4
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=17
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=175
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=7
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=25
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=65
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=15
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=183
http://www.ef.tul.cz/index.php?content=53&uzivatel=162
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2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 
 
 

Akreditované studijní programy  

Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty) 

EF TUL 

  

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D   

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy a nauky 11-18                 

technické vědy a 
nauky 21-39                 

zeměděl.-les. a veter. 
vědy a nauky 41,43                 

zdravot., lékař. a 
farm. vědy a nauky 51-53                 

společenské vědy, 
nauky a služby 

61,67,71-
73                 

ekonomie 62,65 3 1 2 2 3 1 3 11 

právo, právní a 
veřejnosprávní 
činnost 68                 

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče 74,75                 

obory z oblasti 
psychologie 77                 

vědy a nauky o 
kultuře a umění 81,82                 

CELKEM  3 1 1 1 3 1 3 11 

 
   P = prezenční K/D = kombinované / distanční     

 
EF TUL realizuje výuku ve třech studijních programech: Ekonomika a management, Hospodářská 
politika a správa a Systémové inženýrství a informatika. V rámci těchto studijních programů  
má fakulta akreditovány studijní obory v bakalářském, navazujícím a doktorském studiu. 
 
Ve studijním programu Ekonomika a management má fakulta v bakalářském studiu akreditovány 
čtyři obory (Podniková ekonomika, Ekonomika a management mezinárodního obchodu, 
Ekonomika a management služeb, Cestovní ruch), z nichž jeden je akreditován také v anglickém 
jazyce (Business Administration). V navazujícím studiu je akreditován jeden obor (Podniková 
ekonomika), u něhož výuka probíhá též v anglickém jazyce. V doktorském studijním programu jsou 
akreditovány dva obory (Organizace a řízení podniků, Řízení a ekonomika podniku). 
 
Ve studijním programu Hospodářská politika a správa má fakulta akreditován jeden obor 
v bakalářském (Pojišťovnictví), dva v navazujícím (Pojišťovnictví, Regionální studia) a jeden 
v doktorském stupni studia (Pojišťovnictví).  
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Ve studijním programu Systémové inženýrství a informatika má fakulta akreditovány dva obory  
v bakalářském studiu (Manažerská informatika, Information and Communication Management), 
kde výuka u jednoho z nich probíhá v anglickém jazyce (Information and Communication 
Management). V navazujícím studiu je akreditován jeden obor (Manažerská informatika). 
V doktorském studiu je akreditován jeden obor, u něhož výuka probíhá jak v českém,  
tak i v anglickém jazyce (Ekonomická informatika, resp. Economics and Informatics).   
 
Magisterské studium ve výše uvedených dvou studijních programech je na EF TUL v současné době 
pouze na dostudování. 
 
 

Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce  

Tab. 2.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty) 

EF TUL 

  

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D   

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy a nauky 11-18                 

technické vědy a nauky 21-39                 

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 41,43                 

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 51-53                 

společenské vědy, nauky a 
služby 

61,67,71-
73                 

ekonomie 62,65 2 1 1 1 1 0  1 5 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68                 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75                 

obory z oblasti psychologie 77                 

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82                 

CELKEM   2  1  1  1  1  0  1  5  

 
    P = prezenční K/D = kombinované / distanční     

 
 
EF TUL má v rámci bakalářského i navazujícího studijního programu Economics and Management 
akreditován studijní obor Business Administration v anglickém jazyce a toto studium probíhá  
za poplatek. 
 
Další obor akreditovaný v anglickém jazyce je v rámci studijního programu System Engineering  
and Informatics. Jedná se o bakalářský studijní obor Information and Communication 
Management, který je uskutečňován v rámci mezinárodní sítě Univerzity NISA (na základě „joint 
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degree“).  Na realizaci tohoto oboru se podílejí tři univerzity: Technická univerzita v Liberci, 
Hochschule Zittau/Görlitz (Německo) a Politechnika Wroclaw (Polsko), viz tab. 2.3. 
 
EF TUL má akreditovaný společný doktorský studijní program System Engineering and Informatics 
se studijním oborem Economics and Informatics s výukou v anglickém jazyce. Program je 
realizován ve spolupráci Ekonomické fakulty TUL, Fakulty informatiky a managementu Univerzity 
Hradec Králové a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, viz tab. 2.4. 
 
 

Tab. 2.3: Joint Degree studijní programy 

Název programu  System Engineering and Informatics  

Partnerské organizace 
Politechnika Wroclaw (Polsko), Hochschule Zittau/Görlitz 
(Německo) 

Přidružené organizace   

Počátek realizace programu 2001  

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Joint Degree  

Délka studia (semestry) 3 roky  (6 semestrů) 

Typ programu (bakalářský, navazující 
magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský  

Popis organizace studia, včetně příjímání 
studentů a ukončení 

Přijímací zkoušky z všeobecných studijních předpokladů  
a anglického jazyka (čeští uchazeči). Před zahájením studia – 
intenzivní kurz anglického jazyka (5 týdnů). Výuka v anglickém 
jazyce. Ukončení na Hochschule Zittau /Görlitz – obhajoba 
bakalářské práce. Titul BSc.  

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k 
diplomu? 

Certifikát o ukončení studia je vydán na Hochschule 
Zittau/Görlitz (na certifikátu jsou razítka a podpisy všech tří 
zúčastněných univerzit a jejich rektorů). Certifikát je vydán vždy 
v jazyce anglickém a v jazyce mateřském zúčastněného státu.   
V České republice získávají diplom TUL.  

Jakým způsobem jsou realizovány výměny 
studentů? Výuka probíhá 1. rok v ČR, 2. rok v Polsku a 3. rok v Německu. 

 

Tab. 2.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou 
vysokou školou 

EF TUL 
  

Název studijního programu 1 Systémové inženýrství a informatika 

Skupina KKOV 62,65 

Partnerská vysoká škola Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice 

Počátek realizace programu 2001 

Délka studia (semestry) 8 

Typ programu (bakalářský, navazující 
magisterský, magisterský, doktorský) doktorský 

Popis organizace studia, včetně příjímání 
studentů a ukončení 

Studenti jsou přijímáni na základě přijímací zkoušky formou 
rozpravy k problematice ekonomické teorie a zkoušky ze dvou 
jazyků. Výuka probíhá na všech třech pracovištích. Studium je 
ukončeno SZZ a obhajobou disertační práce. 
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Další vzdělávací aktivity mimo akreditované studijní programy  
 
Přednášky odborníků z praxe jsou již tradiční náplní činnosti fakulty a jejích vzdělávacích aktivit. 
Realizují se jednak jako součást výuky předmětů, které svým odborným zaměřením odpovídají 
specializaci daného odborníka či dané firmy, která přednášku realizuje, jednak jako samostatné 
akce mimo standardní studijní plán. V roce 2014 proběhlo několik takových akcí realizovaných  
jak s  partnery EF TUL z Modelu partnerství formou tradičních odborných přednášek manažerů 
významných partnerských společností, jako jsou Škoda Auto, Preciosa a ČSOB v rámci výuky 
příslušných odborných předmětů, tak i přednášky nepartnerských, avšak neméně významných, 
podniků, organizací a společností jako jsou Pregis, HEINEKEN Česká republika, Redbull, ad.  
Jako mimořádný a významný počin lze jmenovat např. přednášku člena představenstva společnosti 
Škoda Auto odpovědného za H.R. Ing. Bohdana Wojnara.  
 
V těchto společnostech jsou také často realizovány praxe studentů fakulty. Celá řada zajímavých 
seminářů a workshopů z různých ekonomických oblastí se uskutečnila v rámci projektů,  
na nichž spolupracovali někteří členové EF TUL. Lze jmenovat např. projekty Unipranet, Copernic  
či Inprotul. 
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3 Studenti 
 
 

Studenti v akreditovaných studijních programech  

Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) studující  
k 31. 12. 2014 

EF TUL 

  

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D   

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0 

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0 

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0 

společenské vědy, nauky a 
služby 

61,67,71-
73 0 0 0 0 0 0 0 0 

ekonomie 62,65 843 142 0 0 397 85 42 1 509 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0 

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor   

P = prezenční K/D = kombinované / distanční       

 
Zájem uchazečů o studium v nabízených programech (oborech) stále převyšuje kapacitní možnosti 
fakulty, i když diferenciál se zmenšuje. Počet studentů se ve všech studijních programech na EF 
TUL oproti roku 2013 mírně snížil v důsledku sníženého limitu financovaných studentů. 
Nejvýraznější je pokles u navazujícího studia o 61 studentů z celkového snížení 94 studentů  
za fakultu. 
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Studenti – samoplátci  

Tab. 3.2: Studenti - samoplátci** (počty) -  studující k 31. 12. 2014 

EF TUL 

  

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D   

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0 

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0 

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0 

společenské vědy, nauky a 
služby 

61,67,71-
73 0 0 0 0 0 0 0 0 

ekonomie 62,65 3 0 0 0 0 0 0 3 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0 

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor   

P = prezenční K/D = kombinované / distanční       

**Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sama a vysoká škola ji nevykazuje  
v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost. 

 
 
Na EF TUL studovaly v bakalářském oboru Information and Communication Management 
(Univerzita NISA) dvě studentky samoplátkyně z Venezuely a z Ruska, a také jeden student 
samoplátce z Guyany. 
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Studenti ve věku nad 30 let  

Tab. 3.3: Studenti ve věku nad 30 let - studující k 31. 12. 2014 

EF TUL 

  

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

    P K/D P K/D P K/D   

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0 

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0 

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0 

společenské vědy, nauky a 
služby 

61,67,71-
73 0 0 0 0 0 0 0 0 

ekonomie 62,65 3 54 0 0 1 27 15 100 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0 

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor   

P = prezenční K/D = kombinované / distanční       

 
Studenti ve věku nad 30 let studují na EF TUL převážně v kombinované formě studia 
a v doktorském studiu. Dominantní je počet 57 studentů ve věku nad 30 let v bakalářské formě 
studia z celkového počtu 100 studentů nad 30 let na EF TUL. 
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Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech  

Tab. 3.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)  
- k 31. 12. 2014 

EF TUL 

  

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 

Doktorské 
studium 

CELKEM 

   P K/D P K/D P K/D   

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV     

přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0 

technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 41,43 

0 0 0 0 0 0 0 0 

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 51-53 

0 0 0 0 0 0 0 0 

společenské vědy, nauky a 
služby 

61,67,71-
73 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ekonomie 62,65 191 69 0 0 53 24 7 344 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68 

0 0 0 0 0 0 0 0 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75 

0 0 0 0 0 0 0 0 

obory z oblasti psychologie 77 

0 0 0 0 0 0 0 0 

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 

0 0 0 0 0 0 0 0 

          

P = prezenční K/D = kombinované / distanční       

 
Neúspěšní jsou především studenti prvního ročníku bakalářského studia jak v prezenční,  
tak i v kombinované formě. Problémy se studiem jsou zapříčiněny odlišným způsobem 
vysokoškolského studia ve srovnání se střední školou. Studenti také podceňují pravidelnou 
přípravu na výuku. U studentů kombinovaného studia bývá příčinou neúspěchu pracovní vytížení  
a častá absence na přímé výuce a následné nezvládnutí studijních povinností. V navazujících 
magisterských oborech není neúspěšnost při studiu již tak vysoká a většinou bývá zapříčiněna 
nezvládnutím exaktnějších předmětů ve studijním plánu.  
 
 

Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti  
 
EF TUL se snaží eliminovat případnou studijní neúspěšnost studentů bakalářského studia náročným 
přijímacím řízením, konkrétně přijímacími testy z jazyka a obecných studijních předpokladů.  
Ve všech typech pregraduálního vzdělávání fakulta inovuje předměty zařazením nových 
didaktických metod, zejména tvorbou e-learningových podpor pokročilé úrovně. U náročných 
předmětů je v nových akreditacích rozšiřován objem přímé výuky. 
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4 Absolventi 
 

Absolventi akreditovaných studijních programů  

Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) - k 31. 12. 2014 

Kód 
studijního 
programu 
(STUD 
PROG) 

Název studijního programu 

Kód 
studijního 

oboru 
(KKOV) 

Název studijního oboru P K/D CELKEM 

B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R034 Pojišťovnictví 1 0 1 

B 6208 Ekonomika a management 6208R085 Podniková ekonomika 62 28 90 

6210R015 Ekonomika a management 
mezinárodního obchodu 28 0 28 

6208R175 Ekonomika a management služeb 45 0 45 

6501R001 Cestovní ruch 53 0 53 

B 6208 Economics and Management 6208R085 Business Administration 0 0 0 

B 6209 Systémové inženýrství a informatika 6209R021 Manažerská informatika 17 0 17 

B 6209 Systém Engineering and Informatics 6209R012 Information and Communication 
Management 9 0 9 

N 6202 Hospodářská politika a správa 6202T086 Regionální studia 0 0 0 

6202T034 Pojišťovnictví 12 0 12 

N 6208 Ekonomika a management 6208T085 Podniková ekonomika 120 56 176 

N 6208 Economics and Management 6208T085 Business Administration 0 0 0 

N 6209 Systémové inženýrství a informatika 6209T021 Manažerská informatika 9 0 9 

M 6208 Ekonomika a management 6208T085 Podniková ekonomika 0 0 0 

P 6202 Hospodářská politika a správa 6202V034 Pojišťovnictví 0 2 2 

P 6208 Ekonomika a management 6208V097 Řízení a ekonomika podniku 0 0 0 

6208V119 Organizace a řízení podniku 0 6 6 

P 6209 Systémové inženýrství a informatika 6209V003 Ekonomická informatika 0 0 0 

P 6209 Systém Engineering and Informatics 6209V003 Economics and Informatics 0 0 0 

CELKEM       356 92 448 

 

P = prezenční K/D = kombinované / distanční       
 

 
 

Spolupráce s absolventy 
 
Již od roku 2009 EF TUL nabízí svým absolventům registraci do databáze absolventů v rámci sekce 
svých webových stránek. V současné době je v ní více jak 1 300 absolventů, kteří jsou formou 
hromadné korespondence oslovováni u významných příležitostí a událostí fakulty či univerzity. 
Dalším nástrojem, prostřednictvím kterého je možno některé absolventy oslovovat,  
je komunikační portál Praxipolis, kde si bývalí studenti, kteří portál využívali, mohou změnit status 
na absolvent, přičemž možnost portál využívat se tím nijak neomezí. 
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Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů  
 
EF TUL provedla monitoring potřeb trhu práce, který byl realizován v rámci projektu OP VK 
Inprotul a jeho aktivity KA3. Bylo osloveno více jak 30 významných regionálních zaměstnavatelů 
s žádostí o vyplnění dotazníku, který se týkal úrovně kompetencí studentů a absolventů EF TUL 
požadovaných praxí. Kromě toho byl dotazník z uvedeného projektu umístěn na portálu Praxipolis, 
kde má každý zaměstnavatel možnost vyjádřit se k využitelnosti absolventů EF TUL. Výstupy 
z tohoto šetření jsou využívány jako impulsy a doporučení pro změny ve studijních plánech.  
 
Významným příslibem do budoucnosti je kontakt fakulty s vybranými absolventy,  
kteří se vypracovali do významných pozic ve spolupracujících firmách (Preciosa, Praktik Systems), 
zejména pak v personálních odděleních firem (Škoda Auto). 
 

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli 
 
Portál Praxipolis významně podporuje komunikaci mezi studenty a jejich potenciálními 
zaměstnavateli. Nejčastějším předmětem této komunikace je nabídka pracovních příležitostí.  
Ke konci roku 2014 bylo v systému Praxipolis zaregistrováno více jak 300 studentů a téměř 100 
firem a organizací. 
 
Další možností propojení studentů s jejich budoucími zaměstnavateli, kterou fakulta využívá,  
je univerzitní veletrh pracovních příležitostí T-fórum, který je pořádán každý rok na začátku 
prosince. V roce 2014 zde byla EF TUL již druhým rokem zastoupena vlastním stánkem a využila 
příležitosti prezentovat svoje programy spolupráce s vnějším prostředím (Model partnerství, 
Praxipolis, nově Student Business Club) před účastníky veletrhu – téměř padesáti firmami  
a organizacemi. 
 
Zástupce vedení fakulty se zúčastnil slavnostního vyhlášení soutěže Zaměstnavatel roku,  
kde realizoval několik jednání o potenciální spolupráci v oblasti uplatnění studentů EF TUL na trhu 
práce. 
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5 Zájem o studium 
 
Zájem o studium na vysoké škole  

Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole 

EF TUL 

  

Bakalářské studium Magisterské studium 
Navazující 

magisterské studium 
Doktorské studium 

    

Počet 
přihlá-   

šek 

Počet 
přija-  
tých 

Počet  
zapsa-  
ných 

ke 
studiu 

Počet 
přihlá-  

šek 

Počet 
přija-
tých 

Počet 
zapsa- 
ných       

ke 
studiu 

Počet 
přihlá-

šek 

Počet 
přija-
tých 

Počet 
zapsa-
ných 

ke 
studiu 

Počet 
přihlá-

šek 

Počet 
přija-
tých 

Počet 
zapsa-
ných   

ke 
studiu 

Skupiny 
akreditovaných 
studijních 
programů KKOV   

přírodní vědy a 
nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

technické vědy 
a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zeměděl.-les. a 
veter. vědy a 
nauky 41,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zdravot., lékař. 
a farm. vědy a 
nauky 51-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

společenské 
vědy, nauky a 
služby 61,67,71-73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ekonomie 62,65 1 293 727 449 0 0 0 505 250 194 10 8 8 

právo, právní a 
veřejnosprávní 
činnost 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pedagogika, 
učitelství a 
sociál. péče 74,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

obory z oblasti 
psychologie 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vědy a nauky o 
kultuře a umění 81,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní 
program/obor     

P = prezenční K/D = kombinované / distanční          

 
 
V důsledku demografického poklesu došlo v roce 2014 k poklesu počtu podaných přihlášek 
do bakalářského studia téměř o 23 %, nicméně počet přijatých studentů byl srovnatelný s rokem 
2013. V navazujícím studiu došlo k poklesu podaných přihlášek o 19 % a počet přijatých studentů 
byl nižší o 15 %. V doktorském studiu klesl počet podaných přihlášek a přijatých studentů  
o polovinu. 
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Charakter přijímacích zkoušek 
 
Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů (oborů) zajišťuje fakulta vlastními zdroji. 
Přijímací zkoušky se skládají z písemných testů z cizího jazyka, kde si student volí z anglického  
nebo německého jazyka. Další součástí přijímací zkoušky je test ze všeobecných studijních 
předpokladů.  
 
Přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů jsou zajišťované  
rovněž vlastními zdroji. Jedná se o písemný test z odborných znalostí vztahujících  
se k požadovanému studijnímu oboru. 
 
Přijímací zkoušky v doktorském studiu jsou zajišťovány vlastními zdroji. Přijímací komisi jmenuje 
děkan po schválení příslušnou oborovou radou. Přijímací zkoušky se skládají ze dvou cizích jazyků 
(písemná a ústní zkouška) a z odborné rozpravy k problematice příslušného doktorského studijního 
oboru. 

 
Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně 
absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole 

Tab. 5.2: Studenti navazujícího magisterského a doktorského 
studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké 

škole 

Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských 
studijních programů, kteří předchozí studium absolvovali na jiné vysoké škole 

 

Navazující magisterské 
studium 

Doktorské studium 

EF TUL 10 0 

 
Do navazujícího a doktorského studia přijímá EF TUL většinou vlastní absolventy z předchozích 
stupňů studia. V navazujícím studiu bylo 10 studentů z jiných VŠ. U doktorského studia byli všichni 
uchazeči z EF TUL. 
 

Spolupráce se středními školami  
 
Zásadním momentem komunikace EF TUL se středními školami je Den otevřených dveří fakulty,  
na který jsou s pozvánkou obeslány střední školy příslušného zaměření nejen z Libereckého kraje, 
ale i z dalších regionů ČR. Zpětnou vazbu těchto aktivit představuje každoroční analýza formou 
dotazníkového šetření mezi čerstvě zapsanými studenty prvních ročníků, která přináší fakultě 
přehled o tom, z jakých škol studenti přicházejí, odkud se o našem studiu dozvěděli a co nejvíce 
ovlivnilo jejich rozhodnutí studovat na EF TUL. Pro hlubší spolupráci se začal realizovat projekt  
na vyhledávání talentovaných studentů na SŠ, kdy si studenti EF TUL připravili vlastní prezentace  
o studium pro studenty SŠ. 
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6 Akademičtí pracovníci 
 

Přepočtené počty akademických pracovníků 

Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty*) 

EF TUL Akademičtí pracovníci 

Vědečtí 
pracovníci** 

CELKEM 

  CELKEM Profesoři Docenti 

Odborní 
asistenti 
s Ph.D. 

Odborní 
asistenti Lektoři 

Vědečtí, 
výzkumní 
a vývojoví 
pracovníci 
podílející 
se na 
pedagog. 
činnosti    

KCJ       6 14,75       20,75 

KEK   2 2 6,75         10,75 

KFÚ     1 7,12         8,12 

KIN     2 4 2,9       8,9 

KMG     1,5 4,3 2       7,8 

KPE   1 2,75 7,9 3,7       15,35 

KSY   1,3  4 1       6,3 

CELKEM 77,97 4,3 9,25 40,07 24,35       77,97 
Pozn.: * = Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu 
pracovní doby  připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu 
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle § 70 zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 
 

Počet pracovníků EF TUL se meziročně snížil zhruba o 4 přepočtené osoby. Jedná se o důsledek 
poklesu výkonů ve vzdělávací činnosti způsobený nižším počtem financovaných studentů. 
 

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků  

Tab. 6.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků  
(počty fyzických osob) 

EF TUL 
Akademičtí pracovníci CELKEM 

Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti  

  
CELKEM 

z toho 
ženy 

CELKEM 
z toho 
ženy 

CELKEM 
z toho 
ženy 

CELKEM 
z toho 
ženy   

do 29 let         1 1 2 1 3  

30-39 let     1 1 22 14 7 3 30 

40-49 let     4 3 12 9 8 4 24 

50-59 let 3 1 1 1 7 7 7 6 18 

60-69 let     3 1 3 3 2 1 8 

nad 70 let 2  1       3 

CELKEM 5 1 10 6 45 34 26 15 86 
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Věková struktura zaměstnanců EF TUL je dlouhodobě nepříznivá v  kategorii docentů a profesorů. 
V kategorii odborných asistentů s vědeckou hodností je věková struktura poměrně příznivá. Plán 
kvalifikačního růstu je proto zaměřen na tuto kategorii. 
 
 

Tab. 6.3: Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních 
úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 

(počty fyzických osob) 

EF TUL Akademičtí pracovníci CELKEM 

 5 10 45 26 86 

Rozsahy úvazků prof. doc. 
DrSc., CSc., Dr., 

Ph.D., Th.D. 
ostatní  

do 0,3 1  3  4 

do 0,5  1 3 2 6 

do 0,7      

do 1,0 4 9 39 24 76 

      

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul    

 
 
 

Tab. 6.4: Akademičtí pracovníci**  
s cizím státním občanstvím (počty fyzických 

osob) 
EF TUL 7 
 
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor   
Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah 

 
 

Tab. 6.5: Nově jmenovaní docenti a profesoři 
(počty) 

EF TUL Počet 
Věkový 

průměr nově 
jmenovaných 

     

Profesoři jmenovaní v roce 2014 0 x 

Docenti jmenovaní v roce 2014 1 33 

 

V roce 2014 byla jmenována docentkou Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D. v oboru Mezinárodní 
obchod na VŠE v Praze. 
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Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků  

Tab. 6.6: Přehled kurzů dalšího vzdělávání 
akademických pracovníků* 

EF TUL 
Počet 
kurzů 

Počet účastníků 

Kurzy orientované na 
pedagogické dovednosti     

Kurzy orientované na obecné 
dovednosti      

Kurzy odborné 3 40 

CELKEM 3 40 

   

* = Jedná se o všechny kurzy dalšího vzdělávání, které buď 
realizuje sama vysoká škola anebo přispívá svým 
zaměstnancům na účast v nich (v případě, že se jedná o kurzy 
zajištěné externě). 

 
Katedra podnikové ekonomiky a managementu organizovala pro kolegy z kateder dva odborné 
semináře týkající se implementace nového občanského zákoníku a zákona o obchodních 
korporacích do problematiky činnosti firem. Katedra ekonomie realizovala odborný seminář 
pokročilé mezinárodní ekonomie pro akademické pracovníky. 
 

Kariérní řád pro akademické pracovníky  
 
EF TUL má zpracován plán kvalifikačního růstu pro všechny akademické pracovníky, který je každý 
rok vyhodnocován a aktualizován. Vedení fakulty v roce 2014 vypsalo interní projekty  
na dokončení habilitačních řízení, kterých se zúčastnili tři pracovníci. Na fakultě existuje opatření 
děkana pro odměňování pracovníků v případě zvýšení kvalifikace (Ph.D., docentura, profesura)  
a opatření, které váže část osobního příplatku na dosažené publikační výsledky v RIV. Dále byla 
v roce 2014 vyhlášena soutěž děkana o nejlepší publikaci roku. Vítězkou soutěže se stala Ing. Lenka 
Červová, Ph.D., autorka knihy Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu. 
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7 Sociální záležitosti studentů  
 

Stipendia studentům  

Tab. 7.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia  
(počty studentů) 

Účel stipendia 
Počty 

studentů 

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) 32 

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další 
tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b) 126 

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního 
právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c) 28 

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) 23 

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3  

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e) 788 

z toho ubytovací stipendium 788 

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a) 2 

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b) 106 

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)  28 

jiná stipendia 1 

CELKEM 1134 

 
EF TUL má vypracovaný systém pro udělování stipendií. Ze svého stipendijního fondu uděluje 
stipendia sociální, prospěchová, za výzkumnou činnost, na podporu studia v zahraničí i studentům 
doktorských studijních programů.  

 
Mimořádná stipendia souvisí s výzkumnou činností a s účastí v soutěži SVOČ. Prospěchová 
stipendia jsou vyplácena jednou ročně. Doktorská stipendia jsou vyplácena měsíčně. 
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8 Celoživotní vzdělávání 
 

Kurzy celoživotního vzdělávání  

Tab. 8.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů) 

EF TUL 

  

Kurzy orientované na výkon 
povolání 

Kurzy zájmové 

CELKEM 

    

do 15 
hod 

do 100 
hod 

více 
do 15 
hod 

do 100 
hod 

více 

Skupiny akreditovaných 
studijních programů KKOV 

  
  

přírodní vědy a nauky 11-18               

technické vědy a nauky 21-39               

zeměděl.-les. a veter. vědy 
a nauky 41,43               

zdravot., lékař. a farm. 
vědy a nauky 51-53               

společenské vědy, nauky a 
služby 

61,67,71-
73               

ekonomie 62,65  0  0 3 0 0 0 3 

právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 68               

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 74,75               

obory z oblasti psychologie 77               

vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82               

 
EF TUL nabízela v roce 2014 tři kurzy celoživotního vzdělávání souběžné  
s akreditovanými studijními obory Podniková ekonomika – bakalářské studium, Podniková 
ekonomika – navazující studium a Regionální studia – navazující studium. 
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Tab. 8.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků) 

EF TUL 

  

Kurzy orientované na výkon 
povolání 

Kurzy zájmové 

CELKEM 

Z toho počet 
účastníků, jež byli 

přijímaní do 
akreditovaných 

studijních programů 
podle § 60 zákona o 

vysokých školách    

do 15 
hod 

do 100 
hod 

více 
do 15 
hod 

do 100 
hod 

více 

Skupiny 
akreditovaných 
studijních 
programů KKOV       

přírodní vědy a 
nauky 11.18                 

technické vědy a 
nauky 21-39                 

zeměděl.-les. a 
veter. vědy a nauky 41,43                 

zdravot., lékař. a 
farm. vědy a nauky 51-53                 

společenské vědy, 
nauky a služby 

61,67,71-
73                 

ekonomie 62,65 0 0 14 0 0 0 14 8 

právo, právní a 
veřejnosprávní 
činnost 68                 

pedagogika, 
učitelství a sociál. 
péče 74,75                 

obory z oblasti 
psychologie 77                 

vědy a nauky o 
kultuře a umění 81,82                 

 
 

V CŽV u akreditovaných studijních oborů Podniková ekonomika – bakalářské studium a Podniková 
ekonomika – navazující studium studovalo celkem 14 frekventantů, z nichž osm bylo přijato  
do akreditovaných studijních oborů podle § 60 zákona o vysokých školách. 
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9 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost  
 

Charakteristika tvůrčích činností 
 
Základní směry výzkumné, vývojové a inovační činnosti fakulty jsou uvedeny v Dlouhodobém 
záměru. Rostoucí zdroje institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj umožnily v roce 
2014 nově koncipovat organizaci výzkumné činnosti na fakultě. S ohledem na zaměření studijních 
programů v navazujícím a doktorském stupni studia byla formulována tři nosná výzkumná 
zaměření na období let 2014 až 2016. Pro program Ekonomika a management se jedná o zaměření 
na strategické řízení výkonnosti podniků, pro program Hospodářská politika a správa o téma Good 
governance k fungujícímu vládnutí a pro program Systémové inženýrství a informatika o oblast 
agilních informačních služeb jako významného atributu systémových přístupů. 
 
V oblasti účelové podpory byl na EF TUL v roce 2014 řešen jeden programový projekt  
ve společenskovědním programu OMEGA Technologické agentury ČR: Regionální cenový index 
jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit. Ve spolupráci s Institutem 
manažmentu na Katolické univerzitě v Ružomberku bylo dokončeno řešení tříletého 
mezinárodního výzkumného projektu Zvyšování výkonnosti výrobních procesů,  
jehož poskytovatelem bylo Evropské hospodářské zájmové sdružení v Bruselu. Pro aplikační sféru 
byly v rámci smluvního výzkumu řešeny dvě zakázky. Pro společnost KORID LK byla realizována 
zakázka Průzkum vybraných ukazatelů dopravní obslužnosti na tramvajové lince č. 11.  
Pro Statutární město Liberec byly připraveny podklady pro zpracování a aktualizaci systému 
Územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Liberec. Obě uvedená díla byla 
provedena v návaznosti na výsledky projektu TAČR TD010029 Vymezení subregionů pro rozlišení  
a řešení sociálních a ekonomických disparit. 
 
EF TUL se rovněž zapojila do projektu na podporu Evropského výzkumného prostoru  
v rámci Regionální kontaktní organizace (projekt EUPRO II).  
 
Sedmnáctým ročníkem pokračovalo vydávání vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management, 
který je zařazen do databáze Journal Citation Reports – Social Sciences Edition a byl mu přidělen 
impakt faktor ve výši 0,422. 

 

Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací 
 
Na základě řešení projektů a vědeckovýzkumných úkolů pracovníky fakulty (a za pomoci studentů 
fakulty) dochází k aplikaci řešených problematik do vzdělávacího procesu. Studenti magisterského 
a doktorského studia se podílejí na projektech v rámci Studentské grantové soutěže. V rámci této 
soutěže bylo financováno 6 projektů v celkové hodnotě 1,9 mil. Kč, viz tab. 9.1. 
 
Studenti bakalářských studijních programů se zapojují do tvůrčí činnosti zejména formou 
Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), viz tab. 9.2. V roce 2014 se jednalo o 6 studentů. 
Studenti navazujících magisterských programů se zapojují rovněž do soutěže SVOČ (rovněž  
6 studentů) a v menší míře do projektů studentské grantové soutěže. U doktorandů je tvůrčí 
činnost realizována především prostřednictvím studentské grantové soutěže. V roce 2014 bylo 
z prostředků specifického výzkumu na EF TUL podpořeno 6 projektů doktorandů. Do soutěže SVOČ 
se v doktorské sekci přihlásilo 5 studentů doktorských programů.             
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Tab. 9.1: Zapojení vysoké školy do studentské grantové soutěže 

Název projektu 
Interní číslo 

projektu 
Řešitel 

Celková 
poskytnutá 

finanční částka 
(Kč) 

Faktory vymezující spokojenost a 
loajalitu online nakupujících zákazníků 21017/3430 Ing. Veronika Mašínová 199 000 

Identifikace změn a analýza procesu 
transformace a harmonizace české 
pojistné legislativy s legislativou EU 21018/3600 Ing. Lenka Štibrányiová 222 000 

Agilní přístupy informační podpory při 
řešení mimořádných situací 21019/3320 Ing. David Kubát 499 000 

Model internetové komunikace se 
zákazníkem v odvětví hotelnických 
služeb 21020/3430 Ing. Jitka Němečková 195 000 

Analýza současného přístupu podniků 
k hodnocení výkonnosti a finanční 
situace s pomocí podnikových 
informačních systémů 21021/3420 Ing. David Pur 287 000 

Evropské znalostní sítě v kontextu 
vědecko-výzkumného prostředí ČR I. 21022/3300 Ing. Radka Pittnerová 452 000 

CELKEM     1 854 000 

 
             
 
 

Tab. 9.2: Zapojení vysoké školy do studentské vědecké odborné činnosti 
(SVOČ) 

Název projektu Řešitel Vedoucí práce 

Inventarizace materiálu ve 
vybrané společnosti Simona Dvořáková Ing. Syrovátková, Ph.D. 

Krymská krize 
Lucie Jetenská Ing. Sojková, Ph.D. 

Mezinárodní výměna informací 
z pohledu státní správy – 
mechanismus jejího fungování ve 
státní správě Gabriela Buchtová Ing. Syrovátková, Ph.D. 

Hodnocení investice ve 
vybraném podniku Veronika Flíčková, DiS. Ing. Štichhauerová, Ph.D. 

Ukončení pracovního poměru a 
propouštění zaměstnanců se 
zaměřením na Euroregion NISA Tereza Svobodová Ing. Maršíková, Ph.D. 

Odpovědné a udržitelné 
podnikání Chateau Mcely Lukáš Rozkydal Ing. Zbránková, Ph.D. 

Zaměstnanost absolventů VŠ 
Bc. Kateřina Hajková, 

Bc. Ivana Teplá Ing. Myslivcová 

Vyhodnocení inovačních aktivit 
ve sledovaných odvětvích Bc. Tomáš Absolon 

Ing. Šlaichová, Ph.D., 
doc. Ing. Rydvalová, Ph.D. 

Hodnota VŠ vzdělání 
v Euroregionu Nisa Bc. Jiří Jeník Ing. Maršíková, Ph.D. 
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Tab. 9.2: Zapojení vysoké školy do studentské vědecké odborné činnosti – 
(SVOČ) pokračování  

Název projektu Řešitel Vedoucí práce 

Metody měření ekonomického 
růstu Bc. Čeněk Hončl Ing. Nedomlelová, Ph.D. 

Ekonomické aspekty vstupu ČR 
do EU na české zemědělství Bc. Iva Grohová Ing. Nedomlelová, Ph.D. 

Environmentální aktivity 
vybraného podniku Bc. Veronika Beranová Ing. Zbránková, Ph.D. 

Optimalizační opatření modelů 
krytí katastrofických rizik Ing. Pavla Kubová prof. Ing. Ducháčková, CSc. 

Udržitelné financování 
profesionálních sportovních 
klubů Ing. Petr Minárech doc. Ing. Laboutková, Ph.D. 

Analýza závislosti ekonomické 
svobody a globální 
konkurenceschopnosti Ing. Lucie Staňková doc. Ing.  Laboutková, Ph.D. 

Migrační opatření pro vysoce 
kvalifikované cizince v ČR a 
Německu Ing. Renata Čuhlová doc. Ing. Potužáková, Ph.D. 

Přímé zahraniční investice a 
jejich dopad na region Ing. Sylvie Kotíková doc. Ing.  Laboutková, Ph.D. 

            

Tab. 9.3: Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze 
strukturálních fondů EU 

Projekt (číselné 
označení) 

Operační 
program 

Doba 
realizace 
(od-do) 

Celková 
poskytnutá 

finanční 
částka 

(Kč) 

Finanční 
částka 

poskytnutá 
v roce 2014 

(Kč) 

Oblast, která byla 
podpořena (krátce, 

výstižně) 

CZ.1.07/2.4.00/17.0054 OPVK 2011-2014 4 483 061 502 017 

Spolupráce mezi 
univerzitami a 
veřejným sektorem, 
konkurenceschopnost, 
mezinárodní 
spolupráce 

CZ.1.07/2.2.00/28.0317 OPVK 2012-2014 17 494 804 5 557 271 

Inovace studijních 
oborů, learningová 
podpora výuky na EF 
TUL 

CZ.1.07/2.2.00/28.0233 OPVK 2012-2015 11 098 308 3 829 637 

Změna výuky a 
odborného 
akademického cizího 
jazyka v terciární sféře 

CZ.0.07/2.2.00/28.037 OPVK 2012-2014 2 670 730 530 188 
Inovace doktorského 
studijního oboru 

CELKEM     35 746 903 10 419 113   

 
Na EF TUL byly v roce 2014 řešeny 4 inovační projekty z Operačního programu Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost. Z toho u tří projektů bylo řešení dokončeno v roce 2014, řešení 
zbývajícího projektu zaměřeného na výuku cizích jazyků bude dokončeno v roce 2015. 
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Vědecké konference  
 
V září 2014 EF TUL organizovala doktorandskou konferenci IMEA, kterou každoročně pořádá jedna 
z fakult z Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové a Technické univerzity v Liberci. V roce 
2014 byla tato konference pořádána společně s konferencí Liberecké informatické fórum,  
která je organizována katedrou informatiky EF TUL. V květnu 2014 katedra podnikové ekonomiky 
a managementu ve spolupráci s VÚTS a.s. zorganizovala v prostorách státního zámku Sychrov 
sedmý ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2014. Podrobnější informace 
o sympoziu jsou uvedeny ve výroční zprávě katedry na s. 48. 

 

Tab. 9.4: Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty) 

EF TUL 
CELKOVÝ 

počet 
S počtem účastníků vyšším než 

60 (z CELKEM) 
S mezinárodní účastí 

(z CELKEM) 

CELKEM 3 1 0 

 

Podpora pracovníků na post-doktorandských pozicích  
 
EF TUL je zapojena do celouniverzitního projektu Podpora tvorby excelentních výzkumných 
a vývojových týmů na Technické univerzitě v Liberci, v jehož rámci pokračovali v roce 2014  
na Ekonomické fakultě 2 postdoktorandi. Projekt je realizován v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. 
 
Studenti doktorských programů jsou rovněž podporováni formou začlenění do projektů 
Studentské grantové soutěže a do projektů smluvního výzkumu, které zastřešuje Kancelář analýz  
a studií na fakultě. 
 

Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů 
 

Kromě tradičně využívané účasti odborníků z praxe na výuce odpovídajících odborných předmětů 
jsou zásadním propojením aplikační sféry se studijními programy EF TUL odborné praxe studentů 
EF TUL. Tyto praxe jsou obsaženy jako povinné ve studijních plánech všech oborů fakulty,  
od Manažerské informatiky, která obsahuje unikátní roční praxi ve třetím ročníku studia,  
přes Ekonomiku a management mezinárodního obchodu s desetitýdenní praxí, až po šestitýdenní 
praxe oborů Ekonomika a management služeb a Cestovní ruch. Někteří studenti jsou na odborné 
praxe umisťováni u partnerských podniků a organizací, někteří využívají další nástroje,  
např. komunikační portál Praxipolis. Jako pozitivní prvek pro účast aplikační sféry na realizaci 
studijních programů se jeví zvyšující se počet zahraničních pracovních stáží realizovaných 
v programu Erasmus a odpovídajících zaměření studijních oborů na EF TUL. 

 

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací 
 

EF TUL založila v roce 2014 Kancelář analýz a studií pro transfer výsledků vědy a výzkumu. Cílem 
kanceláře je dlouhodobě spolupracovat s praxí formou nabídky kurzů z různých oblastí,  
ať už se jedná o marketing, statistické zpracování dat nebo optimalizaci podnikových procesů.  
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Další oblastí spolupráce je zajišťování dlouhodobých studentských praxí v rámci výuky oborů 
Mezinárodní obchod a Manažerská informatika. 
 
Tradičně úspěšným prvkem, který je perspektivně zacílen na transfer inovací  
mezi akademickou a aplikační sférou, je propojení některých předmětů se soutěží Preciosa Crystal 
Challenge (PCCH) partnerské firmy Preciosa. V rámci PCCH vytvářejí studentské týmy, složené  
ze studentů několika fakult TUL, projekty, které často rezultují v téměř kompletně vytvořené 
podnikatelské záměry včetně prototypů nových nebo inovovaných výrobků, čili vznikají 
předstupně možných start-upů. 
 
Právě pro podporu start-upů na TUL byla na konci roku některými zástupci EF TUL zahájena 
iniciativa Student Business Club, která si klade za cíl podporu podnikatelského prostředí na TUL  
a vznik skutečných start-upů s podporou TUL. 
 

Počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, 
vývoje a inovací 
 
V roce 2014 byly uzavřeny nově dvě smlouvy na využití výsledků výzkumu z projektu Technologické 
agentury ČR TD010029. První smlouva v hodnotě 56 tis. Kč bez DPH byla pro společnost KORID LK, 
spol. s r.o. Druhá smlouva v hodnotě 122 tis. Kč bez DPH byla se Statutárním městem Liberec.  
Obě smlouvy byly uzavřeny na rok 2014. 
 
Celkový počet platných smluv v roce 2014: 2 
Počet nově uzavřených smluv v roce 2014: 2 
 

Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních 
programech  

Tab. 9.5: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v 
akreditovaných studijních programech(počty) 

Pracoviště Počty osob 

KCJ 0 

KEK 6 

KFU 9 

KIN    5 

KMG 8 

KPE 6 

KSY 0 

CELKEM 34 

 
 
Odborníci z aplikační sféry se podílejí na výuce na EF TUL buď formou vyzvaných přednášek,  
nebo formou zajištění celého předmětu. Jedná se zejména o prakticky zaměřené předměty 
z oblasti marketingu, managementu, auditu a informatiky. 
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Studijní obory s odbornou praxí 

Tab. 9.6: Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni 
povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce 

(počty) 

EF TUL Počty studijních oborů 

CELKEM  7 

 
EF TUL má zabudovanou povinnou řízenou praxi v délce minimálně jeden měsíc ve všech 
bakalářských studijních oborech. 
 

Příjmy za uskutečnění smluvního (kontrahovaného) výzkumu a vývoje  

Tab. 9.7: Zapojení vysoké školy do smluvního výzkumu 
 

Projekt (číselné 
označení) 

Interní číslo 
projektu 

Doba 
realizace  
(od - do) 

Celková 
poskytnutá 

finanční částka 
(Kč) 

Oblast spolupráce 

KORID LK, spol s r.o. 4868/3410 2014 56 000 
Průzkum vybraných ukazatelů 
dopravní obslužnosti na 
tramvajové lince č. 11 

SML - Magistrát 
města Liberce 

4992/3300 
 

2014 122 000 

Aktualizace systému Územně 
analytických podkladů  
pro obec s rozšířenou 
působností Liberec 

CELKEM     178 000   

 
EF TUL získala v roce 2014 celkem 178 tis. Kč ze zakázek za uskutečnění smluvního výzkumu  
pro společnost KORID LK a Statutární město Liberec. 
 
 

Příjmy za uskutečňování placených kurzů  

Tab. 9.8: Placené kurzy pro aplikační sféru 

EF TUL Počet Tržby (Kč) 

Komerční kurzy 1 2 480 

 
Pro rozšiřování spolupráce s aplikační sférou založila EF TUL během roku 2014 Kancelář analýz  
a studií pro transfer výsledků vědy a výzkumu. Nově založené kanceláři se podařilo zrealizovat 
jeden komerční kurz z oblasti práva. 
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Strategie pro komercializaci 
 

EF TUL nově zřídila Kancelář analýz a studií pro transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe. Oblastí 
působení této kanceláře je aktivní dlouhodobější a systematická spolupráce s praxí. Kancelář 
komerčně nabízí např. jednorázové či dlouhodobé manažerské kurzy na různá témata, z oblasti 
marketingového průzkumu trhu, statistické zpracování dat z různých průzkumů či interních 
firemních dat nebo optimalizaci výrobních a jiných procesů ve firmě. 

 

Působení v regionu 
 
EF TUL dlouhodobě spolupracuje s Krajským úřadem Libereckého kraje a Magistrátem města 
Liberec při přípravě strategií a plánů rozvoje regionu. V roce 2014 probíhala spolupráce s městem 
na tvorbě podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a vyhodnocení ekonomického pilíře 
územně analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Liberec, která navázala na úspěšně realizované 
vyhodnocení ekonomického pilíře ve dvou předchozích úplných aktualizacích ÚAP v letech 2010  
a 2012. Fakulta je také členem Sdružení pro podporu cestovního ruchu Libereckého kraje  
a členem jeho užšího orgánu Rady. Zástupce fakulty je pak členem dozorčí rady North Bohemia 
Convention Bureau, sdružení pro podporu kongresové a incentivní turistiky. 
 

Publikační činnost 
 
V roce 2014 publikační činnost fakulty byla výrazně ovlivněna: 

 úpravou Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací (platná pro léta 2013  
až 2015)  

 motivačním systémem akademických pracovníků EF TUL, 

 řešením grantu TAČR,  

 projekty Studentské grantové soutěže,  

 konáním Mezinárodní vědecké konference Liberecké informatické fórum 2014 a 14. 
mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky IMEA ,  

 úspěšným vydáváním časopisu E+M Ekonomie a Management. 
 
V roce 2014 bylo uveřejněno celkem 144 výsledků výzkumu, jejichž struktura je uvedena 
v následující tabulce. Z hlediska metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace lze pozitivně hodnotit 
mírný nárůst počtu článků v impaktovaných časopisech a v tuzemských recenzovaných vědeckých 
časopisech. Bodové hodnocení výsledků zařazených do rejstříku informací o výsledcích (tzv. RIV)  
za rok 2013 (fyzicky zařazeno v roce 2012) dosahuje hodnoty 3 444 bodů.   
 
Ve dnech 25. a 26. září 2014 se konala tradiční mezinárodní konference LIBERECKÉ INFORMATICKÉ 
FÓRUM 2014 společně se 14. mezinárodní konferencí pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 
IMEA. Konferencí se zúčastnili přední odborníci z oblasti ekonomické teorie, managementu  
a informatiky. Sborník z konference Liberecké informatické fórum byl odeslán k zařazení  
do databáze Thomson Reuters a Scopus.  
 
Sedmnáctým ročníkem pokračovalo vydávání vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management, 
který je zařazen v databázi Journal Citation Reports – Social Sciences Edition a má přidělen  
tzv. impakt faktor, aktuálně ve výši 0,422. Časopis se tak řadí mezi několik málo českých 
impaktovaných časopisů v oblasti společenských věd. 
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Tab. 9.9: Srovnání počtu publikací v letech 2008 až 2014 

Druh publikace 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Články v impaktovaných časopisech 10 3 2 5 7 7 7 

Články v neimpaktovaných zahraničních    
a mezinárodních časopisech 14 24 5 2 2 5 2 

Články v neimpaktovaných tuzemských časopisech 15 9 35 34 52 15 3 

Články ve sbornících 175 92 79 79 45 26 30 

Sborník ve Web of Science 4 19 7 25 11 29 89 

Odborné recenzované knihy 8 24 32 20 11 9 2 

Vysokoškolská skripta 6 15 10 15 15 7 6 

Ostatní 0 0 0 2 3 3 5 

Software 0 2 1 1 1 3 2 

CELKEM 232 188 171 183 147 104 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

10  Internacionalizace 
 

Strategie pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí  
 
EF TUL formuluje svou mezinárodní strategii jako součást TUL. O tom, že se fakulta podílí 
významně na tvorbě a realizaci mezinárodní strategie univerzity svědčí i fakt, že v týmu 
Internacionalizace projektu MŠMT IPN Kredo „Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace 
a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030“ pracovali v roce 
2014 dva členové vedení EF TUL, přičemž jeden z nich byl vedoucím tohoto týmu. 
 
Internacionalizace je jednou z priorit fakulty a projevuje se ve zcela konkrétních krocích a dějích 
v životě fakulty. Dlouhodobě sem patří zvyšování počtu studentů, vyslaných do zahraničí v rámci 
studia na studijní mobility a pracovní stáže, zároveň zvyšování počtu přijíždějících studentů, 
vyjíždějících akademických pracovníků EF TUL a přijíždějících akademických pracovníků 
z partnerských zahraničních univerzit. Na tomto základu pak vyrůstají nadstandardní mezinárodní 
vztahy s partnerskými univerzitami, ze kterých lze realizovat např. společné studijní programy typu 
joint degrese nebo double degrese, společné mezinárodní projekty a další aktivity. Příkladem 
tohoto mezinárodního zaměření fakulty je např. joint degree – studijní obor Information  
and Communication Management/Univerzita Nisa realizovaný v rámci spolupráce univerzit 
v Liberci, Wroclawi a Zittau/Görlitz a bilaterální spolupráce s University of Huddersfield Business 
School z Velké Británie. Na základě působení Dr. Johna Anchora z University of Huddersfield 
Business School v roce 2013 byly rozvíjeny další aktivity, které vedly ve Velké Británii ke jmenování 
Johna Anchora profesorem.  
 
Dalším výrazným prvkem v roce 2014 podporujícím mezinárodní prostředí fakulty bylo opětovné 
zařazení předmětu Společenská odpovědnost firem do studijního plánu a výuka tohoto předmětu 
prof. Earlem Molanderem z USA. Předmětu se zúčastnili studenti doktorského a magisterského 
studia na EF TUL a zahraniční studenti v rámci programu Erasmus. Do internacionalizace fakulty 
v oblasti výzkumu a inovační činnosti lze zařadit i navázání spolupráce s další britskou univerzitou – 
University of Staffordshire, kde se objevují styčné body pro společný výzkum. Podobný efekt lze 
očekávat i od spolupráce s finskou univerzitou z North Karelia, jejíž zástupci v roce 2014 navštívili 
EF TUL s konkrétními náměty spolupráce, a také od připravovaného vícestranného mezinárodního 
projektu v rámci programu Erasmus plus, který koordinuje partnerská univerzita ze Zwickau.  
Od kanadských, britských i finských partnerských univerzit lze čerpat inspiraci pro aplikovaný 
výzkum, tvorbu a podporu start-upů a spin-off firem. 
 
Pokračovala spolupráce s univerzitou v Chemnitz v rámci projektu Transnational Career Service, 
zaměřeném na kariérní podporu studentů. Na EF TUL byla zahájena činnost neziskové organizace 
AIESEC nabízející zahraniční pracovní příležitosti studentům EF TUL. V roce 2014 proběhl na TUL 
v rámci programu Erasmus poprvé a úspěšně International Staff Week. Na jeho uspořádání  
se velmi významně podíleli zástupci EF TUL. 
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Tab. 10.1: Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů 

EF TUL Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání     

CELKEM 

 

Erasmus Comenius Grundtvig Leonardo 
Jean 

Monnet 
Erasmus 
Mundus 

Tempus Další Ceepus Aktion 

Rozvojové 
programy 

MŠMT 
Ostatní 

                  

Počet projektů 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

Počet vyslaných 
studentů* 115 0 0 0 0 0 0 0 0  0 7  0 122 

Počet přijatých 
studentů** 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 54 

Počet vyslaných 
akademických 
pracovníků*** 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků**** 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Počet vyslaných 
ostatních 
pracovníků 3                       3 

Počet přijatých 
ostatních 
pracovníků 0                         0 

Dotace v tis. Kč                           

              

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt 
začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, 
uvede to v poznámce k tabulce. 
 
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. 
Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to  
v poznámce k tabulce. 
 
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti 
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud  
VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 
 
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt 
začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé 
výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

 
 
 
 
EF TUL se zapojila v roce 2014 do mezinárodních vzdělávacích programů zejména v rámci 
programů ERASMUS, AKTION a rozvojových programů MŠMT. 
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Tab. 10.2: Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu  
a vývoje 

EF TUL 7. rámcový program EK  

CELKEM 

 

CELKEM 
Z toho 

Marie-Curie 
Actions 

Ostatní 

          

Počet projektů     1 1 

Počet vyslaných studentů*        

Počet přijatých studentů**     1  1 

Počet vyslaných 
akademických a vědeckých 
pracovníků***         

Počet přijatých 
akademických a vědeckých 
pracovníků****       

 
V roce 2014 absolvoval odbornou stáž na katedře ekonomické statistiky jeden student 
doktorského programu ze Slovenska (Prešovská univerzita). Pobyt byl realizován na základě 
mezinárodní smlouvy mezi ministerstvy školství ČR a SR bez finanční podpory. 
 
 

Tab. 10.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** 

EF TUL     

Země 

Počet vyslaných 
studentů* 

Počet přijatých 
studentů** 

Počet 
vyslaných 

akademických 
pracovníků*** 

Počet přijatých 
akademických 

pracovníků**** 

Belgie 2   2    

Dánsko 5 3 1   

Estonsko 2       

Finsko 2   1 2 

Francie 2       

Itálie 2       

Kanada     1   

Litva 5 2 1   

Lotyšsko 9 4 2   

Malta 1       

Německo 16 5 1   

Polsko   6 4 3 

Portugalsko 20 8 4 2 

Rakousko   1     

Řecko 5       

Slovensko   1 4 2 
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Tab. 10.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí – 
pokračování***** 

Země 
Počet vyslaných 

studentů* 
Počet přijatých 

studentů** 

Počet 
vyslaných 

akademických 
pracovníků*** 

Počet přijatých 
akademických 

pracovníků**** 

Spojené království 9   3 1 

Španělsko 18 16 1   

Švédsko 10       

Švýcarsko 2       

Turecko 12 7     

CELKEM 122 53 25 10 

 

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, 
jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud 
VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal  
v roce 2013. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak 
dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; 
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval 
více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti pracovníci, 
jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. 
Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 

Pozn.:  ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí je uveden výčet všech 
zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat dodatečnou zátěž 
pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku. 

 
 
V roce 2014 vyjelo na zahraniční mobilitu celkem 122 studentů EF TUL, naopak na EF TUL přijelo 53 
studentů ze zahraničí. V zahraničí absolvovalo mobilitu 25 akademických pracovníků EF TUL  
a na fakultu přijelo 10 pracovníků ze zahraničí. 
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11  Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností 
 

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání 
 
K vnitřnímu hodnocení kvality vzdělávání se využívá elektronické anonymní hodnocení ze strany 
studentů, které se provádí za každý semestr na základě dotazníkového průzkumu v rámci IS STAG. 
Tento dotazník je následně vyhodnocen a s výsledky jsou seznámeni vedoucí kateder a jednotliví 
vyučující. Dále se každoročně provádí hodnocení na základě hospitací vedoucích kateder  
a vedoucích pracovníků fakulty, především u začínajících pedagogů. V rámci žádostí o reakreditace 
či prodloužení akreditací garanti oborů s vedoucími odborných kateder hodnotí obsahovou náplň 
stávajících studijních oborů. Výsledkem jsou návrhy na inovace předmětů a studijních plánů včetně 
personálního zajištění. 
 
V roce 2014 byla v rámci projektu INPROTUL připravena nová metodika hodnocení kvality výuky  
na Ekonomické fakultě TUL. Zároveň proběhlo pilotní šetření kvality výuky u vybraných tří 
předmětů u 150 studentů 2. až 5. ročníku. Šetření bylo zaměřeno na hodnocení předmětů  
a hodnocení vyučujících. Výsledky budou sloužit k přípravě komplexního hodnocení kvality výuky 
v následujících letech. 
 
Od roku 2012 je EF TUL zapojena do systému Theses na odhalování plagiátorství u kvalifikačních 
prací. Provozovatelem systému je Masarykova univerzita v Brně. 
 

Vnější hodnocení kvality, zejména Akreditační komisí ČR 
 

V roce 2014 prošla Ekonomická fakulta TUL standardním procesem reakreditace u několika 
studijních oborů. MŠMT na návrh Akreditační komise prodloužilo platnost akreditace navazujících 
studijních oborů Podniková ekonomika v prezenční a kombinované formě studia a Business 
Administration v prezenční formě studia a s výukou v angličtině o 4 roky. Dále MŠMT prodloužilo 
platnost akreditace společného doktorského studijního programu Systémové inženýrství  
a informatika s obory Ekonomická informatika a Economics and Informatics v prezenční  
a kombinované formě studia rovněž o 4 roky. Uvedený doktorský studijní program je realizován  
ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a s Fakultou 
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 
 

Benchmarking s obdobně zaměřenými vysokými školami 
 
V oblasti srovnání výsledků výzkumu s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR využívá fakulta 
hodnocení výsledků výzkumu a vývoje výzkumných organizací (včetně VVŠ), které provádí vždy 
jednou ročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace, a to klouzavým způsobem za uplynulé pětileté 
období na základě schválené metodiky. V roce 2014 byly zveřejněny se zpožděním výsledky 
hodnocení teprve za období 2008 až 2012. EF TUL se v tomto hodnocení s počtem bodů 3 444 
umístila na 17. místě mezi fakultami ekonomického zaměření v ČR. 
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12  Národní a mezinárodní excelence vysoké školy 
 

Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích 
 

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. – členka redakční rady časopisu Information and Communication 
Technologies for the Advanced Enterprises (Portugalsko) 

 
prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. – člen Mezinárodního statistického institutu (ISI), Nizozemsko 
 
Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D. – členka ekonomické sekce ACC NISA 
 
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. - člen redakční rady časopisu Inžineriné Ekonomika (Litva), člen redakční 
rady časopisu Kreativnaja Ekonomika (Rusko), člen správní rady TUD IHI v Žitavě 
 
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. – člen ACC NISA - Akademické koordinační centrum Euroregionu Nisa 
 
PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. – ACC NISA Akademické koordinační centrum Euroregionu 
Nisa, vedoucí sekretariátu, koordinátor konzilia, člen prezidia 
 
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. – člen IGIP – Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku, 
Rakousko, člen Comenius Academic Club (americko-český  klub) 
 
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. – člen redakční rady časopisu Creative and Knowledge Society – 
International Scientific Journal (Slovensko) 
 
Členové katedry ekonomie jsou členy RSAI – Regional Science Association InternationaL 

 

Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích  
 

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. – tajemník ČSSI – České společnosti pro systémovou integraci 
 
prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. – člen České statistické společnosti, člen České demografické 
společnosti, člen Slovenské statistické a demografické společnosti 
 
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. – člen České společnosti ekonomické, člen představenstva Okresní 
hospodářské komory v Liberci 
 
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. – člen České společnosti ekonomické 
 
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. – členka České společnosti ekonomické, členka České společnosti 
pro politické vědy, členka redakční rady vědeckého časopisu Ekonomické listy 

 
Mgr. Jiří Rozkovec – člen České společnosti operačního výzkumu 

 
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. – členka Regionální kontaktní organizace v rámci VÚTS Liberec, 
a.s. 
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doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. – předsedkyně Regionálního klubu ČMS Liberec – České 
marketingové společnosti 

 
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. – člen ČSSI - České společnosti pro systémovou integraci, předseda 
severočeské sekce 

 
Ing. Olga Malíková, Ph.D. – členka Komory auditorů ČR, zkušební komisařka pro certifikaci auditorů 
v předmětu Finanční účetnictví II komerčních pojišťoven 

  
Ing. Dana Nejedlová, Ph.D. – členka Jednoty českých matematiků a fyziků 
 
doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. – člen Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 

 
Katedra marketingu a obchodu – členem České marketingové společnosti a Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur. 
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13  Rozvoj EF TUL 
 

Institucionální rozvojový plán  

 Tab. 13.1: Institucionální rozvojový plán vysoké školy v roce 2014 

(pouze veřejné vysoké školy) 

EF TUL 

Poskytnuté finanční prostředky  
(v tis. Kč) 

Naplňování stanovených 
cílů/indikátorů 

Kapitálové Běžné Výchozí stav Cílový stav 

Zajišťování kvality ve vysokém školství 
(Inovace laboratoře statistických a 
kvantitativních metod na EF TUL) 

600   22 PC 
Proběhla 
modernizace 
laboratoře  

Podpora osobního rozvoje a růstu 
pedagogů 

  225 

Podpora 3 
akademických 
pracovníků při 
zvyšování 
kvalifikace 

V rámci 
kvalifikačního 
růstu se 
zúčastnili 3 
pracovníci 

Podpora participace významných 
zahraničních a předních tuzemských 
vyučujících na doktorském studiu 

  250 

Zapojení 
expertů do 
výuky v 
doktorských 
studijních 
programech 

Zapojení 5 
zahraničních 
a 2 českých 
akademiků 

Podpora mobility studentů EF TUL pro 
absolvování 3. ročníku studia na 
University of Huddersfield Business 
School 

  720 
Podpora 7 
studentů 

Splněno  

Příprava a komercializace 
manažerských kurzů 

  75 
3-4 tematicky 
ucelené celky  

Splněno: 
připraveny 4 
moduly 

CELKEM  600 1 270      

 
EF TUL se v roce 2014 zapojila do pěti projektů Institucionálního rozvojového plánu TUL,  
viz tab. 13.1. 
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14  Výroční zprávy kateder 
 

KATEDRA CIZÍCH JAZYKŮ  

Profil katedry  

Katedra cizích jazyků zajišťuje výuku odborného cizího jazyka na čtyřech fakultách Technické 
univerzity v Liberci a na Ústavu zdravotnických studií. Největší objem výuky zabezpečuje  
pro studenty všech oborů a ročníků na ekonomické fakultě, kde nabízí kurzy obchodní angličtiny, 
němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny. Pro studenty technických fakult a ústavu 
zdravotnických studií garantuje profesně orientovanou výuku angličtiny a v malé míře němčiny. 
 
Složení katedry 

Na jazykové výuce se v roce 2014 celkem podílelo 21 pedagogů katedry a 3 pedagogové na DPP. 
Na katedře působilo celkem 7 zahraničních lektorů. V průběhu roku 2014 došlo ke snížení stavu 
pedagogů jednak z důvodu nižšího počtu studentů, ale také z osobních důvodů. Do důchodu odešli 
2 pedagogové. Na rektorát TUL a jeho oddělení vnějších vztahů odešla 1 odborná asistentka  
a na roční pracovní pobyt na univerzitu v Jižní Korei odjela 1 zahraniční lektorka. Na zástup byly  
v září přijaty dvě odborné asistentky anglického jazyka a jedna magistra na DPP. Během letního 
semestru se na výuce německého jazyka podílela i praktikantka z vídeňské univerzity. Jedna členka 
katedry v září 2014 úspěšně dokončila doktorské studium na Univerzitě Hradec Králové. 
  
Vzdělávací činnost 

Hlavním cílem katedry cizích jazyků v pedagogické oblasti je rozvíjení a prohlubování odborných 
jazykových znalostí a dovedností studentů. Kromě povinných předmětů katedra již delší dobu 
nabízí volitelný specializovaný předmět Němčina s certifikátem, který připravuje studenty  
na mezinárodně uznávaný certifikát odborného německého jazyka „Zertifikat für den Beruf“.  
Pro zahraniční studenty Univerzity Nisa a pro studenty programu ERASMUS katedra zajišťovala 
výuku českého jazyka. Pedagogové anglické sekce připravili třítýdenní intenzívní jazykový kurz  
pro nově přijaté studenty do mezinárodního programu Univerzity Nisa. 

Dvě členky katedry vyučovaly anglický jazyk v kurzech celoživotního vzdělávání a vnitřní jazykové 
školy. Jedna členka katedry se zúčastnila v rámci programu ERASMUS týdenního výukového 
pobytu na Hochschule  Zwickau SRN. Pedagogové anglické a německé sekce pokračovali 
v inovacích jazykových kurzů a v tvorbě a zpracovávání e-learningových materiálů v rámci řešení 
vzdělávacího projektu OPVK - IMPACT ve spolupráci s MU v Brně.  
 
Výzkumná a tvůrčí činnost 

Katedra nemá vlastní vědeckovýzkumný program. Hlavní náplní katedry je zajištění veškeré 
jazykové výuky pro studenty TUL. Tvůrčí činnost členů katedry je zaměřena na problematiku 
rozvoje jazykových kompetencí studentů v kontextu požadavků „evropského jazykového portfolia“ 
a na problematiku aplikované lingvistiky a didaktiky cizích jazyků. Touto oblastí se zabývaly ve své 
publikační činnosti 2 členky katedry. Významná je též odborná překladatelská činnost především 
členů anglické sekce.  
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KATEDRA EKONOMIE  

Profil katedry 

Katedra ekonomie je obsahově zaměřena na oblasti ekonomické teorie, hospodářské a regionální 
politiky, evropské ekonomické integrace, světové ekonomiky a rozvojových zemí. Podílí  
se na vzdělávací činnosti na EF, FT, FS, FP a FM Technické univerzity v Liberci.  
 
Složení katedry 

Na katedře v roce 2014 působili dva profesoři, dva docenti, 8 akademických pracovníků s vědeckou 
hodností, 8 interních a 4 externí doktorandi. Pravidelně hostujícím profesorem byl  
Prof. Dr. Norbert Reetz z Univerzity v St. Gallenu ve Švýcarsku. 
   
Vzdělávací činnost 

Katedra ekonomie je od akademického roku 2013/2014 garantem studijního oboru Regionální 
studia v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa. Tento obor  je zaměřen 
na  problematiku regionálního rozvoje, regionální politiky evropské integrace a postavení 
světových regionů v procesu globalizace. V rámci 7 specializovaných předmětů jsou posluchačům 
poskytovány informace o přístupech, strategiích a nástrojích v dané problematice v širších 
teoretických i praktických souvislostech.  

Na Ekonomické fakultě zajišťuje katedra v bakalářském studiu povinné předměty Mikroekonomie I 
a Makroekonomie I pro všechny studijní obory. V navazujícím magisterském studiu vyučuje 
katedra předměty Makroekonomie II a Mikroekonomie II, studium je ukončeno státní závěrečnou 
zkouškou z ekonomie. V roce 2014 bylo obhájeno na katedře ekonomie 28 diplomových prací. Dále 
realizuje výuku Ekonomie III a Světové ekonomiky v doktorském studiu včetně společného 
doktorského studijního programu s FES UPCE a FIM UHK. Studentům všech oborů nabízí katedra 
volitelné specializované kurzy – Hospodářská politika, Dějiny ekonomických teorií. Předmět 
Světová ekonomika s důrazem na ekonomickou integraci je vyučován jako povinný. Současně 
probíhají veškeré tyto kurzy i v anglickém jazyce pro zahraniční studenty v rámci programu 
ERASMUS+ a částečně v rámci Univerzity Nisa. Veškerá výuka probíhá také ve formě 
kombinovaného studia.  

Pro studenty jsou připravovány podpůrné pomůcky pro studium formou vydávání vlastních skript  
a e-learningu. V roce 2014 bylo v rámci projektu „Inovace mezioborového studijního programu 
Ekonomika a management se zaměřením na znalostní ekonomiku“ inovováno 8 e-learningových 
výukových materiálů v českém jazyce, 8 e-learningových výukových materiálů v anglickém jazyce  
a byly vytvořeny 4 videokurzy.  

V roce 2014 proběhlo na katedře ekonomie 6 expertních přednášek: pokročilá teoretická 
makroekonomie – prof. Ing. Miloš Mach, současná měnová politika – dr. Helena Horská, regionální 
rozvoj – prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, Ph.D. a prof. Ing. Milan Buček, DrSc. Realizovány byly 3 výjezdy 
členů katedry na zahraniční univerzity financované z projektu „Teaching mobility, Erasmus“. 
 
Výzkumná činnost 

Stěžejní výzkumnou činností v roce 2014 byla realizace projektu TAČR „Regionální cenový index 
jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit“. Hlavním cílem projektu je nalézt 
metodické způsoby hodnocení a řešení reálných subregionálních disparit v ČR na základě adjustace 
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nominálních ukazatelů prostřednictvím regionálních cenových indexů (RCI, certifikovaná metoda), 
jež umožní prostorové srovnání cenových úrovní. Projekt bude pokračovat v roce 2015. 
Nejrozšířenější formou vědecké práce je participace na řešení výzkumných projektů, účast  
na mezinárodních konferencích s vlastními příspěvky a odborná publikační činnost. V roce 2014 
byly publikovány závěry výzkumných aktivit ve 2 článcích v impaktovaných časopisech, v 1 článku  
v časopise indexovaném v databázi ERIH, v 6 článcích v zahraničních recenzovaných časopisech. 
Členové katedry ekonomie se v roce 2014 aktivně účastnili mezinárodních konferencí v ČR  
i v zahraničí, bylo publikováno 19 příspěvků ve sbornících WoS nebo SCOPUS. Podány byly  
1 standardní grant GAČR a 1 juniorský grant GAČR. V roce 2014 bylo na katedře realizováno  
6 projektů v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti a 1 projekt Studentské grantové 
soutěže. 
  
Kontakt s veřejností 

Akademičtí pracovníci katedry jsou členy společností ERSA  a České ekonomické společnosti. 

 

 
KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ   

Profil katedry  

Odborná specializace katedry v pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti je dlouhodobě zaměřena 
na dvě základní linie: účetnictví a daně, finance a finanční řízení podnikatelských subjektů. 
Předměty z těchto oblastí katedra zajišťuje nejen na EF, ale i na dalších fakultách TUL. 
 
Složení katedry 

Na katedře v roce 2014 došlo ke snížení počtu zaměstnanců. Katedru opustila dlouholetá členka 
katedry Jana Šmídová, která odešla do důchodu.  Její znalosti a praktické zkušenosti byly přínosem 
nejen pro studenty, ale i pro celou katedru. Na činnosti katedry se dále podíleli: 1 docent,  
5 odborných asistentů s hodností Ph.D. na plný pracovní úvazek, 2 na 50% a 1 na 80%. Jedna 
členka katedry úspěšně ukončila doktorské studium na EF TUL. Na výuce se dále podíleli 3 studenti 
doktorského studia. Pro výuku předmětu Auditing katedra dlouhodobě spolupracuje  
s odborníkem z praxe, Ing. Monikou Händelovou, MBA, vedoucí finančního oddělení ve firmě VGD 
s.r.o. Dvě členky katedry podaly habilitační projekt děkanovi fakulty na vypracování habilitační 
práce. Tato podpora byla děkanem fakulty pro rok 2014 přiznána.  
 
Vzdělávací činnost 

Katedra zabezpečovala výuku garantovaných předmětů ve všech oblastech odborného zaměření  
a na všech stupních studia – bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském. V ak. roce 
2013/2014 katedra rozšířila nabídku předmětů výukou nového předmětu „Podnikové plánování  
a controlling“ pro studenty navazujícího studia v českém i anglickém jazyce. Tím byl rozšířen počet 
předmětů vyučovaných v anglickém jazyce na 7. Na katedře bylo zpracováno a obhájeno 30 DP 
v prezenční formě studia a 35 v kombinované formě.  

Katedra garantuje projekt MŠMT – Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace mezioborového 
studijního programu Ekonomika a Management se zaměřením na znalostní ekonomiku. 
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Výzkumná činnost 

Integrální součástí práce katedry je vědeckovýzkumná činnost, kterou členové katedry realizovali 
v roce 2014 participací na fakultním vědeckovýzkumném záměru a v rámci dvou získaných grantů 
interní studentské grantové soutěže se svými doktorandy. Výsledky výzkumu byly prezentovány 
formou odborných článků v renomovaných tuzemských i zahraničních časopisech či ve sbornících 
z mezinárodních vědeckých konferencí., jejichž výstupy byly zaměřeny na hodnocení v RIVu.  
 
Kontakty s veřejností a mezinárodní spolupráce 

Členové katedry dlouhodobě spolupracují s Katedrou Finansów i Rachunkowości na Universitetě 
Ekonomicznym we Wrocławiu, se sídlem v Jeleniej Górze. Tři členové katedry se již tradičně 
zúčastnili studijního  pobytu na jmenované univerzitě. Jedna členka katedry byla v rámci Erasmu 
na studijním pobytu v Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Dánsko. Dvě členky 
katedry byly na Vives University College v Kortrijku – Belgie.  Jeden doktorand katedry se zúčastnil 
Summer School on Accouting,  organizované  University of Vienna ve Vídni. Do pedagogické 
činnosti katedry byly zařazeny přednášky devíti odborníků z praxe. 
 
 

KATEDRA INFORMATIKY  

Profil katedry 

Katedra informatiky se dlouhodobě zaměřuje na problematiku agilních přístupů k podpoře 
informačních procesů v organizacích, zejména ve vazbě na nové možnosti informačních  
a komunikačních technologií (ICT) a systémovou analýzu. Mezi nejvýznamnější oblasti zájmu patří 
využití inovativních přístupů pro podporu informačního zabezpečení v mimořádných situacích. 
Katedra je garantem studijního programu Systémové inženýrství a informatika s bakalářským  
a magisterským oborem Manažerská informatika a doktorským studijním oborem Ekonomická 
informatika.  
 

Složení katedry 

V týmu vědecko-pedagogických pracovníků katedry informatiky jsou zastoupeni 2 docenti,  
4 pracovníci s akademickým titulem Ph.D. a 3 pracovníci s titulem Ing. nebo Mgr.  
Jeden pracovník získal titul ING-PAED IGIP. Jeden člen katedry absolvoval dlouhodobou vědeckou 
stáž na Univerzitě St. Gallen (Švýcarsko). 
 
Vzdělávací činnost 

Katedra informatiky připravila podklady pro úspěšnou reakreditaci doktorského studijního oboru 
Ekonomická informatika. V rámci bakalářského studia bylo na katedře v roce 2014 úspěšně 
obhájeno 17 bakalářských a 9 diplomových prací. Katedra v roce 2014 garantovala a zajišťovala  
pro studenty Ekonomické fakulty v rámci bakalářských studijních oborů výuku 22 povinných 
předmětů a 4 předmětů volitelných. Pro magisterské studijní obory byla realizována výuka  
10 povinných a 6 volitelných předmětů. S ohledem na nárůst počtu studentů programu Erasmus  
a Univerzity Nisa vyučovali pedagogové KIN v anglickém jazyce 2 předměty bakalářského studia  
a 2 předměty navazujícího magisterského studia. Pro ostatní fakulty TUL zajišťovala katedra 
informatiky výuku celkem 3 předmětů.   
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V rámci přípravy dlouhodobých praxí došlo k intenzivnímu kontaktu s podnikovou sférou včetně 
přednášek a vystoupení renomovaných odborníků a manažerů významných podniků (např. OR-CZ 
Moravská Třebová, Unicorn Praha, Škoda-Auto Mladá Boleslav, EZÚ Praha, Pregis Jablonec  
nad Nisou). Katedra informatiky byla garantem a spoluřešitelem evropského projektu  
INDOP – Inovace a podpora doktorského studijního programu. 6 pracovníků katedry se podílelo  
na inovaci 5 povinných předmětů v rámci projektu INPROTUL – Inovace mezioborového studijního 
programu Ekonomika a management se zaměřením na znalostní ekonomiku. 
 
Výzkumná činnost  

Na katedře byl v roce 2014 řešen projekt SGS „Agilní přístupy informační podpory při řešení 
mimořádných situací“. Výsledky projektu byly publikovány v podobě 11 prací a prezentovány  
na 1 zahraniční a 4 mezinárodních konferencích (z toho 3 s ambicí na zařazení v databázi WOS). 
Pracovníci katedry podali žádost o projekt GAČR „Model ontologie včasné distribuce informací  
v mimořádných situacích“. Pracovníky a doktorandy KIN bylo publikováno 27 prací  
(z toho 1 kapitola v zahraniční monografii, 2 články v zahraničních časopisech a 15 příspěvků  
na konferencích s předpokladem pro zařazení v databázi WOS) a 1 SW produkt. Systém průběžné 
evidence vědeckovýzkumných aktivit, vzniklý na KIN, byl v průběhu roku 2014 připravován  
pro implementaci na celé univerzitě. 

Členka katedry byla spoluřešitelkou mezinárodního výzkumného projektu “An Evaluation  
of the management of the Information Systems and Technologies in Hospitals in Czech Republic” 
ve spolupráci s The Center for Information Technology CTI/GESITI - Brazílie (2012-2014). 

Katedra byla ve spolupráci se Severočeskou sekcí ČSSI pořadatelem 10. mezinárodní vědecké 
konference Liberecké informatické fórum, jež se konala ve dnech 25. a 26. 9. 2014. 
  
Kontakt s veřejností 

Členové katedry mají zastoupení v řadě odborných společností. Konkrétně se v roce 2014 jednalo 
o zahraniční společnosti Comenius Academic Club a International Gesellschaft für Ingenieur 
Pädagogik, z domácích to byly např. Rada vysokých škol, Česká společnost pro systémovou 
integraci, Jednota českých matematiků a fyziků a Československé sdružení uživatelů TeXu.  
Dva pedagogové jsou členy celkem 3 vědeckých rad a 2 oborových rad doktorského studia.  
Člen katedry je garantem kurzů Multimédia v rámci projektu EDUTECH („Dětská univerzita“). 
 
 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

Profil katedry  

Katedra je v pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti zaměřena na oblasti marketingu   
a marketingové strategie, marketingového výzkumu, marketingové a firemní komunikace  
a reklamy. Dále se specializuje na spotřební chování a hodnotu zákazníka, mezinárodní obchod  
a mezinárodní právo.  
 
Složení katedry 

Na katedře v roce 2014 působily dvě docentky, pět odborných asistentů s vědeckým titulem,  
dvě asistentky, dva externí pracovníci a pět interních doktorandů.  
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Vzdělávací činnost 

Katedra garantovala dva studijní obory bakalářského studia: Cestovní ruch a Ekonomika a 
management mezinárodního obchodu. Členové katedry garantují 26 předmětů vyučovaných na 
Ekonomické fakultě v bakalářském, magisterském a doktorském studiu studijního programu 
Ekonomika a management, oboru Podniková ekonomika, Ekonomika a management služeb, 
Ekonomika a management mezinárodního obchodu a oboru Cestovní ruch. Ve studijním programu 
Systémové inženýrství a informatika probíhala výuka v oboru Manažerská informatika. Kromě toho 
katedra marketingu a obchodu zajišťovala výuku pěti předmětů spojených s problematikou 
marketingu na Textilní, Strojní, Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě i na Fakultě 
mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL, dále výuku čtyř předmětů v anglickém 
jazyce pro Univerzitu NISA a studenty programu ERASMUS Plus. Inovace předmětů byla 
realizována zapojením šesti členů katedry do projektu OP VK zaměřeného na inovace studijního 
programu Ekonomika a Management Ekonomické fakulty TUL – INPROTUL  (inovováno devět 
předmětů). V rámci katedry byly kromě výše uvedených inovačních projektů realizovány další dva 
projekty ESF OPVK. Na katedře bylo v roce 2014 obhájeno celkem třicet pět kvalifikačních prací. 

Katedra je kolektivním členem České marketingové společnosti (ČMS) a Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), pořádá přednášky pro studenty s účastí odborníků z praxe 
(v roce 2014 bylo zorganizováno osm přednášek) a podporuje studenty v zapojování  
do studentských soutěží, např. „TOP STUDENT“ v Brně, „PR akademie“, „Popai Student Award“ 
nebo „Mladý delfín“.   
 
Výzkumná činnost 

Na katedře byly realizovány dva projekty SGS, jejichž výstupem bylo vytvoření modelu internetové 
komunikace pro firmy v oblasti hotelnictví a konceptu hodnoty pro zákazníka v podmínkách 
internetového nakupování. Výstupy projektů byly publikovány na čtyřech konferencích. Dále byly 
podány a přijaty dva projekty v rámci Institucionálního plánu TU 2015, projekt IPR – „rozvojové 
projekty“, projekt TU Chemnitz – Transnational Career Service a projekt Kredo. Členové katedry  
se zapojili do realizace fakultního výzkumného záměru.  
 
Kontakt s veřejností 

Členové katedry spolupracují se zástupci podniků v oblasti odborných praxí, témat závěrečných 
studentských prací a přednášek odborníků pro studenty. Příkladem může být spolupráce s firmou 
Kofola, a.s., Kitl, s.r.o., ABET HOLDING, a.s. či ABIX Europe, s.r.o.. Udržování aktivních kontaktů 
s absolventy fakulty umožňuje zapojení studentů do prakticky zaměřených projektů. Vedoucí 
katedry byla členkou expertního týmu Integrovaného plánu rozvoje aglomerace Liberec – Jablonec 
nad Nisou (IPRÚ). Dvě členky a doktorandka katedry pracují ve dvou odborných pracovních 
skupinách pro oblast „vzdělávání“ a „služby a obchod“ Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. 

 

 

KATEDRA PODNIKOVÉ EKONOMIKY A MANAGEMENTU  

Profil katedry  

Základy katedry byly položeny v roce 1992 při vzniku Hospodářské (nyní Ekonomické) fakulty 
Technické univerzity v Liberci. Od 1. 1. 2014 došlo k rozšíření názvu katedry, a to v souladu 
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s odborným zaměřením na tři oblasti: podnikatelské prostředí, řízení podnikových procesů 
a vztahů mezi organizacemi, strategické řízení podniků. 
- 
Složení katedry 

Na katedře bylo k 31. 12. 2014 evidovaných 20 akademických pracovníků (přepočteno na plný 
úvazek 15 pracovníků), z toho dva profesoři, tři docenti, 13 odborných asistentů s vědeckou 
hodností Ph.D. V průběhu roku došlo ke změnám ve složení pedagogů. Do důchodu odešel  
Ing. Sáva Kubias a Ing. Helena Žuková. Ze zrušené katedry práva přibyli JUDr. Eva Karhanová 
Horynová a Mgr. Karel Severa. V průběhu roku odešel z katedry na zahraniční univerzitu 
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D., který nadále spolupracuje s katedrou jako externista,  
místo něj byla přijata nová odborná asistentka s hodností Ph.D. Vendula Macháčková. Ing. Kateřina 
Maršíková, Ph.D. podala žádost o habilitační řízení na VŠE v Praze a doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 
zahájil profesorské řízení na UTB ve Zlíně. Katedra dále zapojuje do svých aktivit studující 
doktorského studia, a to dvě interní studentky a 9 externích studujících. 
 
Vzdělávací činnost  

Katedra zajišťuje výuku předmětů v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia 
Ekonomické fakulty, ale i dalších fakult TUL. Garantuje obor Podniková ekonomika (bakalářské, 
navazující magisterské studium) a obor Ekonomika a managament služeb (bakalářské studium).  
Do výuky je na katedře zapojeno 6 odborníků z praxe. Nově od 1. 1. 2014 katedra zajišťuje firmami 
žádanou specializaci pod názvem „Vybrané procesy v podniku“ (akronym ViPP). Na realizaci této 
specializace katedra úzce spolupracuje s kolegy z Fakulty strojní TUL. Součástí povinně volitelných 
předmětů dané specializace jsou exkurze do výrobních firem, např. Škoda Auto a.s., Magna 
Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Termizo a.s., Skleněná manufaktura Drážďany, atd. 

Pracovníci katedry se podílejí rovněž na výuce v anglickém jazyce pro zahraniční studenty, 
v angličtině je nově vyučován předmět „Strategický management“. V roce 2014 byla zahájena 
výuka nového předmětu „Management inovací“. Studující mají k dispozici studijní materiály  
pro většinu předmětů oboru Podniková ekonomika na e-learningovém portále v rámci IS MOODLE 
(dostupný z https://elearning.tul.cz). V tištěné podobě jsou novinkou skripta:  

JÁČ, I. Mezinárodní obchod a vybrané hospodářské parametry členských zemí EU a ESVO. 1. vyd. 
Liberec: TU Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-041-5. 

RYDVALOVÁ, P. Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky od 1. 1. 2014. 2. vyd. 
Liberec: VÚTS, 2014. ISBN 978-80-87184-43-1. 

ŽIŽKA, M. a K. MARŠÍKOVÁ. Ekonomika podniku v teorii a příkladech. 1. vyd. Liberec: Technická 
univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-126-9. 

V roce 2014 bylo na KPE obhájeno 49 diplomových prací (únorový a červnový termín) a proběhly 
dvě úspěšné obhajoby disertačních prací. 
 
Výzkumná činnost  

V roce 2014 byl katedrou realizovaný smluvní výzkum pro Magistrát města Liberec pod názvem 
„Ekonomické podklady pro zpracování a aktualizaci systému Územně analytických podkladů  
pro obec s rozšířenou působností Liberec“.  

Úspěšně dokončeny a obhájeny byly dva výzkumné projekty. Ve spolupráci s KU Ružomberok 
mezinárodní projekt „Zvyšování výkonnosti výrobních procesů“, jehož zadavatelem bylo Evropské 
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hospodářské zájmové sdružení v Bruselu. Dále byly realizovány aktivity v projektu VÚTS a.s. 
v rámci EUPRO II pod názvem „Regionální kontaktní organizace Liberec – Kontakt pro Evropský 
výzkumný prostor“.  

Na katedře byl v roce 2014 iniciován vznik Kanceláře analýz a studií, jejíž činnost byla zahájena 
v návaznosti na úspěšně dokončený projekt TA ČR – Omega v roce 2013. 

V květnu 2014 katedra ve spolupráci s VÚTS a.s. zorganizovala v prostorách státního zámku 
Sychrov již sedmý ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2014. Hlavním cílem 
sympozia bylo reagovat na směry rozvoje lidských zdrojů vytyčené programem Horizon 2020. 
Hlavními tématy byly: sektorová a mezinárodní mobilita, vzdělávání v oblasti managementu dat  
a podpora mezioborové spolupráce ve vzdělávání. 

V roce 2014 podali akademičtí pracovníci KPE 1 bilaterální projekt GA ČR, dále byli zapojeni  
do přípravy projektů Horizon 2020 podávaných v rámci celé TUL. 
 
Kontakt s veřejností 

KPE nabízela v roce 2014 kurzy jednak v rovině podnikatelského prostředí, konkrétně v oblasti 
legislativních změn (NOZ, ZOK), a dále v oblasti bezpečnosti práce a řízení jakosti. Pedagogové  
se dále zapojili do výuky v rámci 3. ročníku Jizerskohorské školy mistrů – Meisterschule určené  
pro vybrané zaměstnance společností HAAS+SOHN Rukov s.r.o., CiS Systems s.r.o. a Novus Česko 
s.r.o.  

Zejména v oblasti řízení podniku a jeho procesů katedra v roce 2014 spolupracovala se zástupci 
podniků Preciosa a.s., Detesk, s.r.o., Lasvit a.s., VÚTS, a.s., Bilsing Automation Czech, s.r.o., atd.  
To umožňuje zpracování kvalitních závěrečných prací, odborných soutěží studujících a tím i kvalitní 
přípravy pro jejich vstup do praxe. 

V oblasti podnikatelského prostředí katedra spolupracuje i nadále s vybranými odbory Krajského 
úřadu Libereckého kraje, společnostmi ARR – Agenturou regionálního rozvoje spol. s r.o., Korid LK 
spol. s r. o., okresní a krajskou hospodářskou komorou v Liberci, Magistrátem města Liberec  
a dalšími. 

 
 

KATEDRA EKONOMICKÉ STATISTIKY 
 
Profil katedry 

Katedra se v oblasti výuky a výzkumu věnuje širokému spektru statistických věd, které zahrnují 
statistické, ekonometrické a ekonomicko-matematické metody a metody operačního výzkumu, 
aplikovatelné ve všech oblastech hospodářského života. Druhou linií specializace členů katedry  
je pojišťovnictví a oblast sociální politiky.  
 
Složení katedry 

Na katedře působili 2 profesoři, 4 odborní asistenti s vědeckou hodností, 1 odborný asistent  
a 1 doktorand. V roce 2014 došlo k úspěšné obhajobě doktorské disertační práce Ing. Janem 
Öhmem. V září 2014 nastoupil na katedru stážista z Univerzity v Prešově PhDr. Roman Vavrek  
na semestrální pobyt.  
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Vzdělávací činnost 

Členové katedry jsou garanty předmětů ve všech studijních programech bakalářského  
a navazujícího studia a v některých doktorských studijních programech. Předměty jsou vyučovány 
v češtině, některé vybrané i v angličtině. Kurzy v angličtině nabízela katedra v roce 2014 celkem 
čtyři. V bakalářském studiu garantuje tyto předměty: Finanční a pojistná matematika, Pojištění 
osob, Statistics I, Statistics II, Statistika, Statistika I, Statistika II, Základy pojišťovnictví (i v AJ), 
Základy pojišťovnictví v cestovním ruchu. V navazujícím studiu jsou to předměty: Econometrics, 
Ekonometrie, Statistický rozbor dat z dotazníkových šetření, Vybrané statě ze statistiky. 
V doktorském studiu garantuje katedra předměty: Statistické metody, Statistické a matematické 
metody řízení a Vybrané problémy organizace a řízení podniku. 

Pro Ústav zdravotnických studií přednáší a garantuje katedra předměty Výzkum v ošetřovatelství 2 
(bakalářské studium), Statistická analýza dat (navazující studium). Pro Fakultu přírodovědně 
humanitní a pedagogickou garantuje katedra předmět Statistika I a Statistika II (jedná  
se o dobíhající studium oboru Sportovní management). V roce 2014 pokračovala práce na projektu 
KFÚ Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a Management se zaměřením  
na znalostní ekonomiku, v rámci kterého došlo k inovaci některých předmětů katedry formou  
e-learningu. Jednalo se o tyto předměty: Statistika I, Statistika II, Statistický rozbor dat 
z dotazníkových šetření a Statistics I. 

V roce 2014 bylo na katedře vedeno 21 diplomových prací. Všechny tyto diplomové práce byly 
v roce 2014 obhájeny. 
 
Výzkumná činnost  

V roce 2014 byl na katedře podán 1 návrh projektu SGS a 1 projekt byl přihlášen do vnitřní soutěže 
podporující rozvoj vzdělávací činnosti pro rok 2015 v rámci Institucionálního plánu 2015.  

Katedra v roce 2014 měla 3 vlastní projekty a participovala na 5 projektech jiných kateder  
(KFÚ – Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a Management se zaměřením  
na znalostní ekonomiku, KEK – Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních  
a ekonomických disparit, KIN – Agilní přístupy informační podpory při řešení mimořádných situací, 
KEK – Identifikace změn a analýza procesu transformace a harmonizace české pojistné legislativy 
s legislativou EU, EF TUL – Od konceptu Good Governance ke kvalitnějšímu ekonomickému 
prostředí a fungující ekonomice). Vlastní projekty: Přístup k řešení přírodních katastrof v zemích EU 
– hlavní řešitelkou byla Karina Mužáková. Cílem projektu bylo navržení optimálního modelu řešení 
přírodních katastrof pro Českou republiku. Vybrané dílčí výstupy byly publikovány  
na mezinárodních vědeckých konferencích. Zadavateli projektu (Nadační fond pro vzdělávání 
v pojišťovnictví) byla předána souhrnná publikace. Průzkum vybraných dopravních ukazatelů  
na tramvajové lince č. 11 – hlavní řešitelkou byla V. Hovorková Valentová. Jednalo se o smluvní 
projekt, kdy zadavatelem byla společnost KORID LK, s.r.o. Do projektu se zapojili i studenti 
bakalářského studia, kteří provedli sběr dat. Jednalo se o zjišťování určitých ukazatelů dopravní 
obslužnosti, které měly sloužit jako podklad pro tvorbu dopravního plánu na rok 2015. Vybrané 
aspekty z daného projektu byly prezentovány na konferenci MSED 2015 v Praze na VŠE. Průzkum 
spokojenosti zaměstnanců firmy PLASTON CR, s.r.o. – hlavní řešitelkou je V. Hovorková Valentová. 
Jedná se o smluvní projekt s firmou PLASTON CR, s.r.o., kdy je úkolem katedry připravit dotazník 
zaměřený na aspekty práce ve firmě, které mohou přispívat ke spokojenosti či nespokojenosti 
zaměstnanců firmy, poskytnout návod, jak provést sběr dat, a vyhodnotit data vzešlá z průzkumu. 
Tento projekt začal v roce 2014 a bude dokončen v roce 2015. 
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Publikační činnost byla zaměřena na shrnutí výsledků aktuálních nebo proběhlých výzkumných 
projektů. Většina publikací byla zaslána na konference, jejichž sborníky by měly být zařazeny  
do některé z hodnocených databází.  
 
Kontakt s veřejností 

V roce 2014 katedra úspěšně započala spolupráci s některými podniky, kdy pro společnost KORID 
LK, s.r.o. provedla šetření ukazatelů dopravní obslužnosti. Dále byla podepsána Smlouva o dílo 
s firmou PLASTON CR, s.r.o., která má zároveň zájem zadávat vybraná témata závěrečných prací 
studentům EF TUL a nabízí i možnost praxe ve vybraných odděleních firmy.  
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Závěr 
 
Ve vzdělávací činnosti lze za nejdůležitější momenty označit zejména výsledky žádostí  
o prodloužení platnosti akreditace studijních oborů. V roce 2014 byly úspěšně reakreditovány 
navazující magisterské studijní obory Podniková ekonomika a Business Administration a doktorské 
studijní obory Ekonomická informatika, resp. Economics and Informatics, všechny na dobu čtyř let. 
Hlavním důvodem kratší doby prodloužení je personální zajištění oborů, zejména v kategorii 
docentů a profesorů. 
 
Zájem o studium na EF TUL dlouhodobě převyšuje kapacitní možnosti fakulty, resp. limity počtu 
financovaných studentů ze strany MŠMT. Tato situace panovala i v roce 2014, kdy poměr  
mezi počty přihlášených a zapsaných studentů dosahoval u bakalářských i u navazujících 
magisterských studijních oborů téměř 3 : 1. Nicméně i na Ekonomické fakultě TUL se oproti 
předchozím letům projevil trend demografického poklesu u přihlášek do bakalářského studia. 
Vedení fakulty zareagovalo vyhlášením druhého kola přijímacího řízení a zesílenou mediální 
komunikací zacílenou na potenciální uchazeče o studium. 
 
V oblasti výzkumné a tvůrčí činnosti umožnily rostoucí prostředky institucionální podpory 
vytvoření koncepce tříletých výzkumných zaměření, která jsou provázána s jednotlivými studijními 
programy. Cílem této koncepce bylo jasně specifikovat odborné zaměření výzkumných činností 
kateder směrem k rozvoji vzdělávacích oborů na fakultě. Dále prohloubit znalostní základnu  
pro zvýšení úspěšnosti podávání projektových návrhů, a to jak v oblasti základního,  
tak i aplikovaného výzkumu. 
 
Ve srovnání s předchozími lety došlo k zintenzivnění spolupráce s aplikační sférou v oblasti 
smluvního výzkumu. V návaznosti na ukončený projekt Technologické agentury ČR byly 
zrealizovány dvě zakázky pro společnosti KORID LK a pro Statutární město Liberec. Vzhledem  
ke klesajícímu počtu studentů a finančních zdrojů spojených se vzdělávací činnosti se jeví  
jako nutnost posílení doplňkové hospodářské činnosti. Z tohoto důvodu byla provedena analýza 
výstupů kateder, které mohou nalézt uplatnění v komerční sféře. Byla připravena sada komerčních 
kurzů pro veřejnost. Pro zlepšení komunikace s podniky byla vytvořena kancelář analýz a studií, 
která v roce 2014 pracovala jako součást děkanátu a byly připraveny kroky pro její osamostatnění 
v následujícím roce. 
 
Významnou akcí v činnosti fakulty byla organizace 14. mezinárodní konference studentů 
doktorských programů IMEA 2014, která se uskutečnila ve dnech 25. a 26. září 2014 v prostorách 
zámku Sychrov. Paralelně ve stejných dnech probíhala ve spolupráci se Severočeskou pobočkou 
České společnosti pro systémovou integraci konference Liberecké informatické fórum.  
 
Nosným úkolem pro vedení fakulty zůstává především urychlení kvalifikačního růstu akademických 
pracovníků v kategorii docentů. V roce 2014 bylo úspěšně dokončeno habilitační řízení jedné 
pracovnice na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě mezinárodních vztahů v oboru 
mezinárodní obchod. Dále bylo zahájeno jedno habilitační řízení v oboru finance na Vysoké škole 
ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví. Nicméně kvalifikační struktura pracovníků 
Ekonomické fakulty v kategoriích docentů a profesorů zůstává nedostatečná. Vedení fakulty  
proto přistoupilo k realizaci kroků, které by měly v horizontu maximálně dvou let vést k zahájení 
habilitačních řízení u několika akademických pracovníků fakulty. Tyto kroky zahrnují především 
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zpracování individuálních plánů rozvoje jednotlivých pracovníků, podporu jejich publikační 
činnosti, mezinárodních mobilit či poskytování tvůrčího volna. 
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Příloha 
 

Personální složení kateder 
 
Katedra cizích jazyků – K C J 

 
Pověřena vedením katedry  Mgr. Hana Stárová 
 
Zástupce vedoucího katedry  Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.  
 
Tajemník katedry   Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. 
 
Členové katedry   Mgr. Edita Drozdová 

Mgr. Jana Hrdá  
Mgr. Halka Jandová 
Mgr. Květoslava Klápšťová, Ph.D. 

     Mgr. Pavla Klopánová    
Tatjana Mydlářová, M.A. 
PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. 
Mgr. Jitka Otmarová 
Ing. Stanislava Pavlíková, Ph.D. 
Mgr. Lenka Pávová, M.Litt. 
PhDr. Ivana Pekařová, M.A.  
Mgr. Petra Peldová 
Enrique Ramírez, M.Sc.  
Farivar Sanei, M.A.  
Mgr. Jitka Svobodová Andrlová 
PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. 
Mgr. Kamila Jech Koldinská 

         
  
Cizojazyční lektoři   Jérôme Boyon, M.A.  

Matthew Griffon, B.A.   
Gabriele Hassler, M.A. 
PhDr. Ingo T. Herzig, M.A. 
Gladice Hughes, M.Sc. 
Dagmar Weginger, M.A. 

  
Externí pracovníci   Mgr. Věra Bitljanová, M.A.  
     Miroslava Chroustová 
     Mgr. Ivana Sedlářová 
    
 
Sekretářka    Helena Šimonová 
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Katedra ekonomie – K E K   

 
Vedoucí katedry   prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. 
 
Zástupce vedoucího katedry  PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. 
 
Tajemník katedry   PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. 
  
Členové katedry   doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.  

Ing. Blanka Brandová, Ph.D. 
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. 
Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. 
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. 
Ing. Miroslava Lungová, Ph.D. 
Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. 
Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. 

     Ing. Jana Šimanová, Ph.D. 
  
  
Interní doktorandi    Ing. Veronika Bartošová 

Ing. Kristýna Brzáková 
Ing. Sylvie Kotíková  
Ing. Pavla Kubová 
Ing. Gabriela Machalová 
Ing. Petr Minárech 
Ing. Lucie Staňková 

    Ing. Iva Šírová  
Ing. Lenka Štibrányiová 
Ing. Pavla Zahradníková 

  
Externí doktorandi   Mgr. Jan Dovolil 
     Ing. Irena Fujerová  
     Ing. Jan Mačí  

Ing. Martin Petříček 
      
 
Externí pracovník   prof. Dr. Norbert Reetz   
 
Sekretářka    Věra Veselá 
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Katedra financí a účetnictví – K F Ú 

 
Vedoucí katedry   doc. Dr. Ing. Olga Hasprová 
 
Zástupce vedoucího katedry  PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D. 
 
Tajemník katedry   Ing. Radana Hojná, Ph.D. 
 
Členové katedry   Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. 
     Ing. Martina Černíková, Ph.D. 

Ing. Josef Horák, Ph.D. 
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. 
Ing. Olga Malíková, Ph.D. 

     Ing. Martina Ortová, Ph.D.    
Ing. Lenka Strýčková, Ph.D. 
Ing. Jana Šmídová 

     
  
  
Interní doktorand     Ing. Růžena Kafková 
  
Externí doktorandi    Ing. Mgr. Josef Blažek 

 Ing. Martina Hliníková 
 Ing. Markéta Mačí 
 Ing. David Pur 

 Ing. Jitka Šturmová 
 
Externí pracovník    Ing. Monika Händelová 
     
Sekretářka         Věra Veselá 

 
 
Katedra informatiky – K I N 

 
Vedoucí katedry   doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. 
 
Zástupce vedoucího katedry  doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.  
 
Tajemník katedry   Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D. 
 
Členové katedry   Ing. Zbyněk Hubínka 

Ing. David Kubát  
Ing. Dana Nejedlová, Ph.D. 
Ing. Athanasios Podaras, Ph.D. 

     Ing. Petr Weinlich, Ph.D.    
Mgr. Tomáš Žižka 
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Interní doktorandi    Ing. Iva Hovorková  

Ing. Marián Lamr   
Ing. Jan Mrázek 
Ing. Eva Puhalová  
Ing. Petr Rozmajzl 
Mgr. Tereza Semerádová 

  
Externí doktorandi   Ing. Tomáš Langer 
     Ing. Jiří Motejlek  
    
 
Sekretářka    Helena Šimonová 

 
 
Katedra marketingu a obchodu – K M G 

 
Vedoucí katedry   doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. 
 
Zástupce vedoucího katedry  Ing. Iveta Honzáková  
 
Tajemník katedry   PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. 
   
Členové katedry   Ing. Lenka Červová, Ph.D. 

Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.  
Ing. Světlana Myslivcová 
doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D. 

     Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.    
Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. 

     
  
  
Interní doktorandi    Ing. Ľubica Cinkánová 

Ing. Renata Čuhlová, BA (Hons) 
Ing. Veronika Mašínová   

                                        Ing. Jitka Němečková 
Ing. Jitka Novotová 

 
Externí pracovníci   Mgr. Helena Kuncová 
     doc. Ing. Zbyněk Švarc, Ph.D. 
 
Sekretářka    Ilona Gambová 
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Katedra podnikové ekonomiky a managementu  – K P E  
 
Vedoucí katedry   prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. 
 
Zástupce vedoucího katedry  doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. 
 
Tajemník katedry   Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. 
 
Členové katedry   Ing. Eliška Jirásková, Ph.D.  

JUDr. Eva Karhanová Horynová 
Ing. Sáva Kubias 
Ing. Markéta Mačí 
Ing. Jan Mačí  
Ing. Vendula Macháčková, Ph.D., M.Sc. 
Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. 
Ing. Petra Matějovská, Ph.D. 
Mgr. Karel Severa 
Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. 
Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 
Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. 

     doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. 
Ing. Pavla Švermová, Ph.D. 
Ing. Lukáš Turčok, Ph.D. 
doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. 

     doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 
       
Interní doktorandi    Ing. Lenka Bílková 
     Ing. Zuzana Fraňková 

Ing. Libor Štros 
   
Externí doktorandi   Ing. Dagmar Benediktová 

Ing. Martina Beránek 
Ing. Hana Cesarová 

     Ing. Vendula Macháčková 
     Ing. Petr Melezínek 
     Ing. Darina Myšáková 
     Ing. Radka Pittnerová 

Ing. Karolína Přidalová 
Ing. Josef Sedlář 
Ing. Lucie Synáková 
Ing. Iva Špačková 
Ing. Jiří Václavík 
Ing. Marie Vondráčková  

 
Externí pracovník   RNDr. Iveta Lukášová 
 
Sekretářka    Iva Jelínková 
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Katedra ekonomické statistiky – K S Y 

 
Vedoucí katedry   Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D. 
 
Zástupce vedoucího katedry  Mgr. Jiří Rozkovec 
 
Tajemník katedry:   Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. 
 
Členové katedry   prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. 

Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. 
Ing. Jan Öhm, Ph.D. 
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.    

  
Interní doktorand    Ing. Jan Naiman 
  
Sekretářka    Věra Veselá 
 
 
 

Administrativa 
 
Sekretariát     Martina Burianová (do července 2014) 
     Renata Kotrčová (od srpna 2014) 
 
Studijní oddělení   Lenka Mráčková – vedoucí  
     Kateřina Těhníková  
     Jana Bělohlávková 
 
Pedagogické oddělení  Renata Kotrčová  
 
Oddělení vnějších vztahů  Ing. Marie Hlavatá  
     
Projektový manažer   Ing. Kateřina Feckaničová 
 
Propagace    Karel Caidler 
 
Redakce časopisu E+M  Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. 
     Ing. Jan Mačí 
 
Technici    Ing. Zbyněk Hubínka 
     Viktor Plch 
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