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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.
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Ing. Milan Ulrich
Bankovnictví
Narozen v roce 1952 v Praze, absolvent Provozně-ekonomické
fakulty, Vysoké školy zemědělské v Praze.
V roce 1992 založil a současně do roku 1995 řídil oblastní pobočku
Kladno, Pragobanky, a.s. Praha. Od roku 1996 podnikatel jako
OSVČ, majitel firmy TRADEHELP Kladno, podnikající v oblasti
ekonomického, organizačního, účetního a finančního
(investičního) poradenství.
Je členem Svazu účetních a Komory certifikovaných účetních a
Asociace finančních a investičních zprostředkovatelů.
Zároveň od roku 1998 akademický pracovník Katedry obchodu a
financí, Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské
univerzity v Praze a garant předmětů bankovnictví. V rámci
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, vedle bankovnictví, také aktivity zejména v oblasti
finančního poradenství, finančního řízení podniků a účetnictví.

Ing. Marie Kubáňková
Manažerské účetnictví, Finanční management podniku
Vystudovala magisterský obor Finance a oceňování podniku
na VŠE v Praze.
Po dobu studia vybudovala společnost úspěšně podnikající v
cestovním ruchu. Společnost byla zaměřena na incomming a
nabídku tematických procházek pro zahraniční návštěvníky z
anglicky, německy, italsky, španělsky a francouzsky hovořících
zemí. V letech 2005 – 2008 vybudovala reklamní a distribuční
síť v předních pražských hotelech a hotelových řetězcích.
Pokles poptávky způsobené ekonomickou krizí ji vedl ke
změně podnikatelského odvětví a k založení společnosti
podnikající v oblasti projektového managementu. Společnost
se zaměřuje na projekty transferu technologií v oblasti
potravinářství, zemědělství a zpracování odpadů. Společnost
sestavuje konsorcia partnerů z řad organizací VaV a
aplikačních partnerů, podílí se na přípravě a realizaci projektů,
ve kterých jsou využívány inovace a nové technické řešení v praxi. Společnost poskytuje služby
marketingu, přípravu business plánů včetně propojování do (mezi)národních sítí.
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Studuje doktorský program na Katedře manažerského účetnictví (VŠE v Praze). Jejím hlavním
zaměřením je aplikace systému manažerského účetnictví v oblasti transferu technologií, řízení
znalostí a v oblasti sociálního podnikání.

Ing. Daniela Čermáková
Mezinárodní finance, Obchodování na finančních trzích
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu
financí a účetnictví, obor Finance.
V současné době působí na Vysoké škole ekonomické v Praze
jako externí doktorand, od roku 2009 na Metropolitní
univerzitě Praha na katedře Mezinárodního obchodu, kde
přednáší předměty Mezinárodní finance a Peníze, banky a
finanční trhy, a dále od roku 2011 externě na Masarykově
ústavu vyšších studií a Ústavu práva a právní vědy.
Vedle lektorské činnosti se věnuje překladatelské a
korekturní činnosti. V letech 2005 – 2009 působila
v poradenské společnosti zabývající se vzděláváním
dospělých.

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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Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Oceňování podniku
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.

Ing. Vladimíra Filipová
Daně v podnikání
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Absolvovala Národohospodářskou fakultu VŠE, v současné
době zde působí na Katedře obchodního podnikání a
komerčních komunikací, působí také na Vysoké škole
manažerské informatiky a ekonomiky.
Kromě toho podniká v oblasti daňového poradenství a
vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby a je lektorem
v kurzech účetnictví a daní například pro Svaz účetních či
Obchodní institut.
Hovoří německy, rusky a anglicky.
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