LEKTOŘI oboru
EXECUTIVE MBA
Ing. Eva Matoušková
Marketing, Manažerská kultura a etika, společenská odpovědnost firem, Mezinárodní a
diplomatický protokol, společenská a obchodní etika
Ing. Eva Matoušková přednáší od října 2011 na 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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Ing. Simona Hašková, PhD.
Manažerská ekonomika
Ing. Simona Hašková se narodila v roce 1973 v Českých Budějovicích, kde žije se svou rodinou.
Po ukončení bakalářského programu v oboru Finanční matematika
na Jihočeské univerzitě absolvovala VŠE v oboru Ekonomika a
management. V současné době dokončuje doktorandské studium
na VŠE v Jindřichově Hradci.
Kromě svých studijních a vědeckých povinností zde vyučuje
předměty Manažerská ekonomika, Případové studie z finanční
analýzy a Logika pro manažery.
Ve svém učitelském povolání využívá a hojně vychází z poznatků
nabytých v praxi v oborech bankovnictví, management malé firmy
a vedení účetnictví malé firmy.

JUDr. Josef František Staněk, MBA
Personální management
Vzděláním právník a pedagog.
Na Ministerstvu vnitra měl možnost získat zkušenosti s legislativní
činností. Má rovněž zkušenosti z výkonu státní správy a rozsáhlé
zkušenosti z podnikatelské sféry. V minulosti měl možnost
pracovat jako podnikový právník a manažer rozvoje lidských zdrojů
ve státní správě i řadě podnikatelských subjektů soukromého
sektoru. Zastával řadové i top manažerské pozice. Má rozsáhlé
zkušenosti s lektorskou a následně i pedagogickou činností.
V posledních cca deseti letech se věnuje výhradně pedagogické
činnosti a sebevzdělávání. Učil na několika středních a vyšších
odborných školách. Byl také odpovědný za činnost a vedení konzultačního střediska BIVŠ
Jihlava.
V současné době učí na Střední veřejnoprávní škole v Jihlavě, je akademickým pracovníkem
Bankovního institut VŠ a tutorem oboru MBA na Central European Management Institut.
Při své pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast správního, obchodního a pracovního práva,
učí také kriminalistiku, kriminologii a penologii. Je doktorandem oboru andragogika Univerzity
Jana Amose Komenského.
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JUDr. Oldřich Vacek
Mezinárodní obchod
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.
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.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Management osobního rozvoje
Vzdělání v oboru psychologie a psychologie práce a řízení získala
na FFUK v Praze, habilitovala se na VŠE, kde dlouhodobě
působila jako odborný asistent a následně jako docent v tomto
oboru na katedře psychologie a sociologie řízení na
podnikohospodářské fakultě VŠE. V současné době působí jako
docent pro obor Řízení lidských zdrojů VŠEM a dále je
jednatelem společnosti P&P Interconsult, s.r.o., zabývající se
psychologickým a personálním poradenstvím.
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Vzdělávací, výzkumné, expertizní a poradenské aktivity dlouhodobě realizuje pro řadu podniků
výrobních, z oblasti obchodu a služeb, bankovnictví a dále pro větší množství organizací z více
resortů, mj. například pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad vlády ČR.
Je autorkou řady učebnic, monografií a odborných statí z oblasti manažerské psychologie a
osobnostního rozvoje. Je členkou oborové rady oboru psychologie práce na FFUK. V minulosti
získala cenu DÍLIE za monografii Člověk hledá člověka a spolu s týmem katedry psychologie a
sociologie řízení také cenu MŠMT za učebnici Psychologie a sociologie v řízení firmy.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.
Korporátní právo ČR a SR
Absolventka Právnické fakulty UPJŠ v Košicích, v roce 2001 obhájila rigorózní práci na
Právnické fakultě UMB v Banské Bystrici. V roce 2015 úspěšně absolvovala studium na CEMI,
kde obhajobou diplomové práce získala titul LL.M.
Od roku 1994 do roku 2001 pracovala jako korporátní
právník v komerční pojišťovně se zaměřením na pojišťovací
právo a tvorbu pojistných podmínek k pojištění
odpovědnosti za škodu při výkonu licencovaných činností.

V roce 2001 provedla zkoušky komerčního právníka. Od 1. 1.
2002 je zapsána v seznamu advokátů vedených Slovenskou
advokátní komorou a vykonává nepřetržitě samostatnou
advokátní praxi.
Ve své dlouholeté praxi se zaměřuje na občanské, trestní,
pracovní a obchodní právo. Její klienty jsou fyzické osoby, jakož i obchodní společnosti, kterým
poskytuje kompletní právní servis, včetně zastupování před obecními soudy, Ústavním
soudem ČR a orgány státní správy. Specializuje se na zastupování klientů před Evropským
soudem pro lidská práva v Strasbougu. Má rozsáhlé zkušenosti s lektorskou činností v oblasti
kolektivních pracovně-právních vztahů, tak s pedagogickou činností na Pedagogické fakultě
UMB
v
Banské
Bystrici.
Byla uvedena v prestižní publikaci Who is Who. Lyžuje, hraje tenis, squash, ráda cestuje, oslovil
ji jachting a volný čas tráví aktivně.
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Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC
Koučování pro manažery a podnikatele
Vystudovala obor Finance a Úvěr na VŠE, obor Strategic
Human Resources Management na Halam University in
Sheffield/MÚVS Praha, program „The Art and Science of
Coaching“ na Erickson College Int., řadu dalších rozvojových
programů na Univerzitě Karlově v Praze, Pražské
psychoterapeutické fakultě a rozvojové programy pro kouče
v oblasti existencionálního, transakčního a somatického
koučování. Je členkou Mezinárodní federace koučů
s certifikátem ACC.
Má řadu profesních manažerských i konzultační zkušeností
v oblasti telekomunikací, financí, výroby, Executive Search,
zahraničního obchodu, soukromého i veřejného sektoru
tuzemského i zahraničního (Britské velvyslanectví v Praze).
Měla možnost pracovat pro české i mezinárodní korporace v různých fázích životního cyklu
firmy (start-up i řízení změny) a porovnat tak rozvoj lidského potenciálu v různých
ekonomických a sociálních prostředích.
V koučovací profesi se věnuje převážně koučování vrcholového managementu (Executive
Coaching), rozvoji talentů a kariérovému koučování (posun v organizačním žebříčku
společnosti, transfer do zahraničí, přijetí první manažerské role apod.).
Od roku 2000 se paralelně věnuje profesi HR manažerky ve výrobní společnosti a externímu
koučování a mentoringu v soukromé i státní sféře. Díky kombinaci těchto dvou profesí a
možnosti střídat role zadavatele i vykonavatele napříč organizačními strukturami firem má
velmi pragmatický náhled na zapojení koučování do sféry podnikání. Lektorsky působí na
MÚVS/ČVUT (Masarykův ústav vyšších studií) v oblasti řízení lidských zdrojů a koučování.
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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.
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.
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