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Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Aktuální otázky světové ekonomiky
Prof. Ing. Eva cihelková, CSc. získala pedagogicko-vědeckou
hodnost profesora v roce 2004. Během své bohaté praxe
absolvovala řadu pobytů v zahraničí, zejména na
Rijksuniversitair Centrum Antwerpen v Antverpách (Belgie),
Staffordshire University ve Stoke-on-Trent (Velká Británie),
Rochester Institute of Technology v Rochestru (USA) a
Renmin University of China, Peking (Čína).
Prof. Cihelková dlouhodobě působila na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Od roku 1993 do srpna 2013 byla
vedoucí katedry světové ekonomiky. Od roku 2005 do roku
2012 vykonávala rovněž funkci proděkanky Fakulty
mezinárodních vztahů pro vědeckou činnost a doktorské
studium. Na VŠE založila Centrum evropských studií a po
dlouhou dobu byla jeho ředitelkou. V letech 2007-2013 byla
vedoucí fakultního Výzkumného záměru „Governance v kontextu globalizované ekonomiky a
společnosti“. V současné době kromě výuky na CEMI působí jako profesorka na Panevropské
vysoké škole v Bratislavě a také na Vysoké škole obchodní v Praze. Specializuje se na obecné
tendence vývoje světové ekonomiky, komparativní ekonomiku a regionální studia.
Ve svém oboru je uznávaným odborníkem. Byla nositelkou projektu Jean Monnet Komise
Evropské unie a řešitelkou (spoluřešitelkou) řady grantových úkolů (mj. Grantové agentury
ČR, MZV ČR, MŠMT ČR apod.). Působí v několika redakčních radách prestižních časopisů
(Medzinárodné vzťahy, Creative and Knowledge Society – Slovensko, Politická ekonomie,
Současná Evropa – Česká republika). Je autorkou či spoluautorkou mnoha knižních publikací,
napsala více než čtyři desítky vysokoškolských učebních textů a kolem sta odborných článků,
příspěvků do sborníků a výzkumných prací, které byly publikovány doma i v zahraničí. Mezi
její nejznámější monografie patří knihy Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C. H.
Beck, 2003, a Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. Praha:
Professional Publishing, 2012; a dále řada kolektivních monografií, publikovaných většinou
v nakladatelstvích C. H. Beck, Oeconomica a Professional publishing. Za svou publikační
činnost získala na Fakultě mezinárodních vztahů i VŠE mnoho cen.

1

Ing. Eva Matoušková
Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání, Marketing a
komunikace, Manažerská kultura a etika, společenská
odpovědnost firem
Ing. Eva Matoušková přednáší od října 2011 v CEMI předměty
Prodej, mezinárodní obchod a obchodní jednání a
Manažerská kultura, manažerská etika, společenská
odpovědnost firem.
Od roku 2009 je externí pedagožkou na VŠFS. Je odborníkem
z praxe s bohatou zkušeností získanou v době svého
mnohaletého působení v TOP managementu (generální
ředitelka, prokuristka, Sales a Marketing Director)
mezinárodních firem (německé, britská, americká zejména
v oblasti rychloobrátkového zboží nebo služeb).
Byla první ženou v historii na pozici generální ředitelky největší firmy na světě v oblasti
distribuce značkového alkoholu IDV. Jako ocenění dosažených úspěchů při vedení firem
získala v roce 1998 titul Úspěšná manažerka v tradiční soutěži Manažer roku a byla rovněž
uvedena v prestižní publikaci Who is Who.
Od roku 2001 má vlastní poradenskou firmu, která se zaměřuje především na poradenství
v oblasti zvyšování efektivnosti či restrukturalizaci českých firem. Je aktivní členkou České
manažerské asociace. Působí také jako externí poradkyně pro marketing v rámci Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Je vdaná, má syna Petra a mezi její koníčky patří především cestování, hudba a sport.
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JUDr. Zdeňka Beranová
Obchodní právo
Narodila se 25. 7. 1966 v Liberci. V roce 1984 absolvovala
gymnázium, Právnickou fakultu University Karlovy v Praze pak
v roce 1988. V roce 1989 vykonala státní rigorosní zkoušku.
Od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi. Ve své
dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní –
ex offo, bytové a pracovní právo. Je zkušený správce
konkursní podstaty a likvidátor a rozhodce při Asociaci
leasingových společností, rozhodce společnosti HONESTA.
Každým rokem je nominována v soutěži Právník roku. Jejími
klienty byly a jsou obchodní společnosti, kterým zajišťuje
kompletní právní servis, včetně zastupování u obecných
soudů až po soud ústavní. Po dobu čtyř let publikovala články
zaměřené na právní problematiku v rubrice expert radí v
celostátním deníku Mladá Fronta Dnes.
Též vyučuje občanské právo a obchodní právo na dvou soukromých vysokých školách, MIPP a
Metropolitní universitě. V rámci studijního programu MBA vede kolokvium na téma rozhodčí
řízení na Ústavu práva a právní vědy.

JUDr. Oldřich Vacek
Techniky mezinárodního obchodu
Narozen roku 1946 v Praze, absolvent Obchodní akademie a
Právnické fakulty UK v Praze.
Celý profesionální život pracuje v zahraničním obchodě,
prošel prakticky všemi funkcemi na obchodním úseku od
cizojazyčného korespondenta až po funkci generálního
ředitele a předsedy představenstva a.s. Kovo (tuto funkci
vykonával v letech 1989 – 2011).
Působil v dozorčích radách ČSOB a.s., Čechofrachtu a.s. a
správních radách Smrečiny Pukanec (SR), Ankovo Warszawa
(Polsko) a Impre (Venezuela). V letech 1987 – 1989 založil a
vedl úsek zahraničního obchodu koncernu Tesla –
Elektronické součástky.
Působil dlouhodobě v zahraničí, jeho obchodní a osobní
kontakty jsou aktivní v řadě zemí. Hovoří anglicky, německy, rusky a polsky.
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Řadu let působí jako externí lektor na katedře podnikatelské sféry Fakulty managementu
Vysoké školy ekonomické a příležitostný lektor některých vysokých škol a průmyslových a
družstevních svazů.
Je ženatý, má 2 dcery a 3 vnučky.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.
Řízení vztahů se zákazníky, Podpora prodeje
Vzdělání získal na FŽ UK v Praze (se zaměřením na PR a
marketing) a dále CSc. na PsÚ ČSAV (zaměření na sociální
psychologii a psychologii komunikace).
Má rozsáhlé zkušenosti s budováním a řízením týmů a
pracovních skupin v rámci nadnárodních společností ( Shell,
Contactel/TeleDanmark…) s výraznou orientací na
uspokojování potřeb zákazníků ve vysoké kvalitě (QoS) při
dodržení odpovědnosti za P/L.
Úspěšně dokázal integrovat činnost/procesy obchodního a
technického úseku s důrazem na získání/udržení zákazníka
(Customer
Facing
Processes)
např.
ve
společném celoevropském projektu Shell-Esso zaměřeném
na platební karty EuroShell a Esso.
Dále mj. založil Customer Centre for EuroShell v Shell ČR/SR a spolupodílel se na výběru a
implementaci systému CRM a ISO certifikaci ve společnosti Contactel.
Působil či působí ve vysokém školství (UK, ČVUT a nyní VŠFS). Je členem Výboru pro lidské
zdroje a dále Výboru pro marketing při Americké obchodní komoře v Praze, 1.ČLTK a GC
Hradec Králové. Hovoří anglicky, rusky a částečně francouzsky.
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Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Logistika pro manažery
Narozen roku 1969 v Praze, absolvent VVŠ PV, FTVS UK,
VŠEM, od roku 2009 doktorand VŠFS, obor Finance.
Od roku 2002 je pedagogem VŠFS. Je garantem odborných
předmětů VŠFS, lektorem CŽV, autorem a tutorem
distančního vzdělávání VŠFS, odborným asistentem studijního
střediska Most na Katedře managementu, vedoucím
akademickým pracovníkem.
V programu Průběžného vzdělávání úředníků územních
samosprávných celků, je organizátorem výuky, tutorem a
hodnotitelem závěrečných prací. Je zpracovatelem validačních
závěrečných zpráv a posudků projektů Evropské unie, zvláště z
ESF. Projektovou činnost zaměřuje zejména na oblast rozvoje
lidských zdrojů a e-learningovou formu vzdělávání.
Prodal firmu KOVO-KT, s.r.o., kterou v roce 2007 založil, vlastnil a byl jejím jednatelem. Je
členem Rady expertů České manažerské asociace, členem České společnosti pro jakost, a
členem Mensy ČR.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Management osobního rozvoje
Vzdělání v oboru psychologie a psychologie práce získala na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a VŠE, v současné době
působí jako docentka na Podnikohospodářské fakultě VŠE a
je také jednatelem společnosti P&P Interconsult s.r.o.
poskytující psychologicko-personální poradenství.
Je autorkou několika publikací o psychologii a osobním
rozvoji a členkou oborové rady psychologie práce na FFUK,
v minulosti působila také jako vědecký tajemník
Psychologické společnosti při ČSAV.
Získala cenu Dilie za monografii Člověk hledá člověka a také
cenu MŠMT za učebnici Psychologie a sociologie řízení firmy.
Poradenské a vzdělávací aktivity realizovala například pro
Úřad vlády ČR či pro Ministerstvo pro místní rozvoj.
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