1.Introduction

1.ÚVOD
In 2005, School of Business Administration of
Silesian University in Karviná (SBA) is celebrating a momentous anniversary – 15 years since it
has been founded.

V roce 2005 slaví
Obchodně podnikatelská
fakulta
Slezské univerzity v Karviné
(OPF) významné
jubileum – 15 let
od svého založení.

Another anniversary is still connected with
2005 – the 10th international scientific conference “Future of Banking after 2000 in the World
and in the Czech Republic”. These are definitely
events, which deserve attention and lead to a
reflection over the existing development of SBA
and its expected future development, possibilities
and perspectives, as well as over the situation of
the individual organizational structures and
departments in this process. For that reason, we
have decided to release a publication within the
Department of Finance in the jubilee year, which
would document the development of the department and make the public familiar with its activity. We are given in this way a chance to recapitulate the activity of the department and we hope
that all readers will find here interesting information.
Further parts of this brochure deal with particular aspects of activities of the Department of
Finance. Generally, it can be stated that the
Department of Finance indisputably belongs to
the most active and dynamic departments at SBA.
Both the changes in the qualification structure of
the teachers of the department prove it, as well as
research and publication activity, linked with it,
plus the participation in the domestic and foreign
conferences. The pedagogical activity of the
Department of Finance is also very profuse.
Besides standard teaching in accredited study
programmes at SBA, the members of the department regularly teach at universities in many foreign countries. The Department of Finance offers
university students a number of courses in the
English language, too. To significant activities of
the Department of Finance belongs the organizing of the annual international scientific conference where several hundred local and foreign
participants have taken part in the past, together
with its 10th anniversary this year, where you are

S rokem 2005 je ale spojeno i další výročí – probíhá
10. mezinárodní vědecká konference Perspektivy
bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České
republice. Jsou to určitě události, které
si zasluhují pozornosti a vedou k zamyšlení
nad dosavadním vývojem fakulty a jejím očekávaným budoucím vývojem, možnostmi a perspektivami, stejně jako nad místem jednotlivých organizačních struktur a kateder v tomto procesu.
Proto jsme se rozhodli v tomto jubilejním roce
vydat na katedře financí publikaci, která by dokumentovala vývoj katedry a seznámila veřejnost
s její činností. Dostáváme tak také možnost zrekapitulovat činnost katedry a věříme, že všichni
čtenáři zde naleznou zajímavé informace.
Jednotlivým stránkám činnosti katedry financí
jsou věnovány další části této brožury. Celkově
je možno konstatovat, že katedra patří bezesporu
k nejaktivnějším a nejdynamičtějším katedrám
na fakultě. Svědčí o tom jak změny v kvalifikační
struktuře pedagogů katedry, tak výzkumná a publikační činnost a s ní související účast na domácích
a zahraničních konferencích. Rovněž pedagogická
činnost katedry je velmi bohatá. Kromě standardní
výuky v akreditovaných studijních programech
na fakultě vyučují členové katedry pravidelně také
na vysokých školách v mnoha zahraničních
zemích. Katedra rovněž nabízí posluchačům fakulty celou řadu předmětů v anglickém jazyce.
K významným aktivitám katedry patří každoroční
pořádání mezinárodní vědecké konference,
které se za dobu konání zúčastnilo několik set
domácích i zahraničních účastníků a jejíhož
10. výročí se účastníte i vy.

participating.
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2.History

2.HISTORIE KATEDRY
Z AL O ž ENÍ

F OUNDING

KATEDRY
TEDRY

Substantial organizational changes at SBA took
place following the beginning of the academic year
1994/1995. Apart from reorganizing some departments, fully new departments were set up –
among these also the Department of Finance.
Until then, its employees worked at the
Department of Marketing. Since its founding, the
Department of Finance has
provided both subjects of
the obligatory basis study
(first of all, a course in
Money, Banks and Financial
Markets and a course in
Corporate Finance), and courses
in Banking and later broader oriented
Finance. The department and its individual employees were or are guarantees
of guaranteed majors Finance, Banking,
Corporate Finance, Financial and
Customs Administration, Financial and
Postal Services.

Se zahájením akademického roku 1994/1995 došlo
na OPF k významným organizačním změnám.
Kromě reorganizace některých kateder byly
zřízeny i katedry zcela nové – mezi nimi také
katedra financí. Do té doby působili její pracovníci na katedře marketingu. Od svého založení
zajišovala katedra financí jak předměty závazného
základu studia (především kurz Peníze,
banky a finanční
trhy a kurz Firemní
finance), tak předměty
o r i e n t o v a n é
na bankovnictví a později
na šířeji pojaté finance, včetně firemních financí. Katedra
a její jednotliví pracovníci byli či
jsou garanty studijních oborů
Finance, Bankovnictví, Firemní
finance, Finanční a celní správa,
Peněžní a poštovní služby.

R OZV OJ

D EVEL OPMENT

KATEDRY
TEDRY

OF

OF THE DEPAR
TMENT
DEPARTMENT

The team of the department gradually expanded
from the original four full-time (prof. Polouček,
doc. Kulhánek, Ing. Třaskalík and Ing.
Roubíčková) and four part-time employees (Ing.
Cieslarová, Ing. Konkolská, Ing. Mrkva and Ing.
Rutrlová) to the current 14 employees. Both the
qualification structure of teachers (as it is apparent
from the particular chapter devoted to the present
structure of the department) and their involvement into the research activity (more details in a
separate part) considerably changed. Progressively,
the Department of Finance participated more and
more in obtaining grants, its publication activity
broadened and improved and the involvement in
foreign activities of SBA grew. Teaching courses in
the English language became more intense both
for foreign and domestic university students.

Kolektiv katedry se postupně rozrůstal
a z původně 4 interních (prof. Polouček, doc.
Kulhánek, Ing. Třaskalík a Ing. Roubíčková)
a 4 externích pracovníků (Ing. Cieslarová,
Ing. Konkolská, Ing. Mrkva a Ing. Rutrlová)
se počet členů katedry rozrostl na současných
14 pracovníků. Podstatně se změnila jak kvalifikační struktura vyučujících (jak je zřejmé
ze samostatné části věnované současnému
složení
katedry),
tak
jejich
zapojení
do vědeckovýzkumné činnosti (blíže rovněž
v samostatné části). Katedra se postupně stále
více podílela také na získávání grantů, rozšiřovala a zkvalitňovala se její publikační činnost
a rostlo její zapojení do zahraničních aktivit
fakulty. Na intenzitě nabývala i výuka předmětů
v anglickém jazyce pro zahraniční i domácí
posluchače.

DEPARTMENT

THE DEPAR
TMENT
DEPARTMENT
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History
HISTORIE KATEDRY

Je možno říci, že katedra financí se dosud
rozvíjela dynamickým a stabilním způsobem, bez větších výkyvů a změn.
Celkem 8 interních pracovníků katedry
se v průběhu její existence rozhodlo z katedry
a fakulty z různých důvodů odejít a na jejich
místo nastoupili jak zkušení pedagogové
a odborníci z praxe, tak mladí a perspektivní
absolventi naší fakulty. V současné době
pracují na katedře tři a ve své pedagogické
i vědeckovýzkumné práci patří k oporám
katedry. Personální složení katedry bylo
a je následující.

Vedoucí katedry/ Head:

It is possible to state that the Department of
Finance has developed in a dynamic and stable
manner without any greater fluctuations and
changes. On the whole, eight full-time employees
of the department have decided to leave their
department or SBA for various reasons and both
experienced teachers and experts with practice and
young perspective graduates of SBA have come
after. At present, three of them are working at the
Department of Finance and they support significantly their department in the pedagogical as well
as research activity. The personnel structure of the
Department of Finance was and is the following.

Prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
(od roku 1995, since 1995)

Ing. Milan Třaskalík (1994-1995)
Zástupce vedoucího
katedry/Deputy Head:

Doc. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. (od roku 1994, since 1994)

Ta j e m n í k k a t e d r y /
Secretary:

Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (1994-2000)
Ing. Pavel Jiříček (2000-2002)
RNDr. Jarmila Šlechtová (od roku 2002, since 2002)

Členové katedry/
Members:

Ing. Karel Kořený (od roku 1999, since 1999)
Ing. Roman Matoušek, M.A., Ph.D. (od roku 1999, since 1999)
Ing. Stanislav Matuszek (od roku 1995, since 1995)
Prof. Cindy Miglietti, Ph.D. (od roku 2005, since 2005)
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (Hromadová)
(od roku 1994, since 1994)

Ing. Petra Růčková, Ph.D. (od roku 1994, since 1994)
Ing. Ilja Skaunic, MBA (od roku 2002, since 2002)
Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (od roku 2000, since 2000)
Ing. Irena Szarowská (od roku 2005, since 2005)
RNDr. Jarmila Šlechtová (Stejskalová) (od roku 1996, since 1996)
Ing. Daniel Uherek (od roku 1995, since 1995)
Ing. Ivo Veselý (od roku 2002, since 2002)
Ing. Pavla Vodová (od roku 2002, since 2002)
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HISTORIE

Na katedře působili/
Former Members:

KATEDRY

Prof. Robert Balik, Ph.D. (1995-1996)
Prof. Ing. Alois Baran, DrSc. (1996-2003)
Ing. Monika Bialonczyková (2002-2005)
Dr. Constance Blake (1997-1998)
Ing. Marcela Cieslarová (1994-1995)
Ing. Peter Daniel, Ph.D. (2002-2003)
Ing. Jaroslav Dudek (1996-1997)
Ing. Juraj Ďuriš (1995)
Dr. Grant D. Forsyth (1996-1997)
Prof. Dr. Ing. Jan Frait (1995-2000)
Ing. Pavlína Guziurová (1996-2003)
Prof. Ing. Dušan Halásek, CSc. (1998-2005)
Ing. Pavel Jiříček (1998-2003)
Doc. PhDr. Jana Kiebelová, CSc. (Kutnohorská) (1997-1999)
Ing. Pavlína Konkolská (1994-2003)
Ing. Zdeněk Mrkva (1994-1997)
Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. (1994-1997)
Ing. Ivo Němec (1996-1997)
Ing. Jitka Rutrlová (1994-1995)
Doc. Ing. Ivo Řihák, CSc. (1995-1996)
Ing. Ladislav Šincl (1996-1998)
Ing. Milan Třaskalík (1994-1995; 1999-2003)
Ing. Radomír Vavrečka (1995-1996)
Ing. Ivo Výborný (1995-1996)
Ing. Radim Zym (1999-2000)

Civilní služba/
Civil service:

Ing. Stanislav Fleissig (2000-2002)
Ing. Martin Babišta (2002)
Ing. Marek Dohnal (2002-2003)
Ing. Marcel Chowaniec (2003-2004)

Referentka/
Support Staff:

Marcela Beránková (od roku 1995, since 1995)
Svatava Videcká (1994)

DEPARTMENT

OF
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3.Current Faculty

3.SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY
PROF .

PHDR. RNDR. STANISLAV POLOUČEK, CSC.

V EDOUCÍ KATEDRY
TEDRY, PROFESOR
odborné zaměření: BANKOVNICTVÍ,

H EAD , P ROFESSOR
Professional orientation: BANKING ,
RESTRUCTURING OF BANKING SECTOR

RESTRUKTURALIZACE BANKOVNÍHO SEKTORU

Stanislav Polouček is a graduate of the
Faculty of Natural Sciences, Palacký
University in Olomouc (1973) and the
Faculty of Philosophy, Charles University
in Prague (1978). In 1995, he received a
degree in General Economics. Since 2001,
he has been a Professor of Finance,
Banking and Investment. Besides being
the head of the department, he also serves
as the head of the Doctoral Studies
Institute at SBA. From 1994 to 2000, he was a dean
at SBA. Except working as the head of the
Department of Capital Markets at Union Banka in
Ostrava from 1992 to 1993, he was continuously
working as a university professor. At SBA, he
teaches in all forms of studies and has rich experience with regular teaching in Poland, Slovakia,
Finland, and Turkey. He has worked also at universities in the USA, United Kingdom, Germany,
Russia, Belgium, and in Crete.

Stanislav Polouček je absolventem
Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého
v
Olomouci
(1973)
a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze (1978). V roce 1995 se habilitoval v oboru Obecná ekonomie. Od roku
2001 je profesorem v oboru Finance,
bankovnictví a investování. Kromě
vedoucího katedry financí zastává i pozici vedoucího Ústavu doktorských studií
na OPF. V letech 1994-2000 byl děkanem OPF.
Kromě působení ve funkci vedoucího odboru
kapitálových obchodů v Union bance v Ostravě
v letech 1992-1993 pracuje trvale jako
vysokoškolský pedagog. Na OPF vyučuje
ve všech formách studia a má bohaté zkušenosti
s řádnou výukou v Polsku, na Slovensku,
ve Finsku a v Turecku. Působil i na univerzitách
v USA, Británii, Německu, Rusku, Belgii
a na Krétě.
DOC . I NG . L UMÍR

KULHÁNEK, CSC.
D EP UTY HEAD , A SSOCIATE
SSOCIATE PROFESSOR
Professional orientation: MONETARY P O L I C Y,

Z ÁSTUPCE VEDOUCÍHO KATEDRY
TEDRY, DOCENT
odborné zaměření: MĚNOVÁ POLITIKA ,
PENĚžNÍ A KAPITÁLOVÉ TRHY

MONEY AND CAPITAL MARKETS

Lumír Kulhánek is a graduate of the
Faculty of Economics, Technical
University of Ostrava (1979). In 1987,
he finished his research student’s post
at the Economics Institute of the
Slovak Academy of Sciences in
Bratislava and he was appointed an
Associate Professor in General
Economics in 1993. He has rich pedagogical experience both in the Czech
Republic and abroad in all forms and levels of
study. He publishes in honoured domestic
and foreign journals. At SBA he has been lecturing since 1994 and from 1994 to 1997, he
was a vice-dean of SBA. He works in the
Regional Executive Board of the Czech
Economic Society in Ostrava.

Lumír Kulhánek je absolventem
Ekonomické
fakulty
VŠB -TU
v Ostravě (1979). V roce 1987
ukončil studium vědecké aspirantury
na Ekonomickém ústavu SAV
v Bratislavě a v roce 1993 byl jmenován
docentem
v
oboru
Obecná
ekonomie. Má bohaté pedagogické
zkušenosti z výuky jak v České
republice, tak v zahraničí, a to
ve všech formách a stupních studia.
Publikuje v respektovaných domácích
i zahraničních časopisech. Na OPF přednáší od roku 1994 a v letech 1994-1997 byl
proděkanem fakulty. Je členem Výkonného
výboru
regionální
pobočky
České
společnosti ekonomické v Ostravě.
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Current Faculty
SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY

RNDR. JARMILA ŠLECHTOVÁ
TAJEMNÍK KATEDRY
TEDRY, O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: FINANČNÍ
A POJISTNÁ MATEMATIKA, POJIŠŤOVNICTVÍ
Jarmila
Šlechtová
vystudovala
matematiku a deskriptivní geometrii
na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci (1973).
Do konce roku 1994 působila jako
Odborný
asistent
na
katedře
matematiky a deskriptivní geometrie
VŠB-TU v Ostravě. V letech 1995-2002
postupně pracovala jako pojistný matematik
v Zemském penzijním fondu, Živnostenské
pojišovně a Union pojišovně. Podílela se rovněž
na činnosti komise pro aktuáry při Asociaci
penzijních fondů České republiky. Od roku 2000
působí v pojišovnách jako odpovědný pojistný
matematik. S katedrou financí spolupracovala
od roku 1996, od roku 2002 je na plný úvazek
odborným asistentem a tajemníkem katedry.
Na Ekonomické fakultě VŠB-TU studuje
doktorské studium v oboru Finance. Je členkou
České společnosti aktuárů a Jednoty českých
matematiků a fyziků.

Y, A SSISTANT
S ECRETAR
ECRETARY
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: FINANCIAL
MATHEMATICS, INSURANCE

Jarmila Šlechtová graduated in Mathematics
and Descriptive Geometry from the Faculty of
Natural Sciences, Palacký University, Olomouc
(1973). Until the end of 1994, she worked as a
lecturer at the Department of Mathematics and
Descriptive Geometry of Technical University
in Ostrava. From 1995 to 2002, she was gradually working at the Zemský Pension Fund, the
Insurance Company Živnostenská pojišovna and the
Insurance Company UNION. She also participated in
the activity of the Actuary Commission with the
Association of the Pension Funds in the Czech
Republic. Since 2000, she has worked in insurance
companies as an actuary. She has cooperated with the
Department of Finance since 1996, since 2002 she has
become a full-time faculty member working as an
assistant professor and secretary of the Department.
She is doing her doctor’s degree in Finance at the
Faculty of Economics of Technical University, and she
is a member of the Czech Society of Actuaries and the
Union of Czech Mathematicians and Physicists.

ING. KAREL KOŘENÝ
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: FINANČNÍ
PENĚžNÍ A KAPITÁLOVÉ TRHY

A SSISTANT
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: PERSONAL FINANCE,

PORADENSTVÍ,

MONEY AND CAPITAL MARKETS

Karel Kořený je absolventem Ekonomické
fakulty VŠB-TU v Ostravě, obor Systémové
inženýrství (1984). Po absolvování vysoké
školy působil jako asistent a Odborný asistent na Ekonomické fakultě VŠB-TU
Ostrava
na
katedře
systémového
inženýrství. V roce 1987 začal pracovat
v hutní společnosti Nová hu Ostrava,
od roku 1993 do roku 1997 pracoval postupně v několika bankách a finančních institucích. Na katedře financí působí jako Odborný
asistent od roku 1999. V současné době dokončuje
doktorské studium v programu Hospodářská politika
a správa, oboru Finance na Ekonomické
fakultě VŠB-TU v Ostravě. Je členem České
společnosti ekonomické a Výkonného výboru její
regionální pobočky v Ostravě.
DEPARTMENT

OF

Karel Kořený graduated from the Faculty of
Economics at Technical University in
Ostrava with a Master’s degree in Systems
Engineering (1984). After finishing his university studies, he worked as an assistant and
assistant professor at the Faculty of
Economics of Technical University of
Ostrava in the Department of Systems
Engineering. In 1987, he started working in
an iron works company Nova Hu Ostrava,
from 1993 to 1997 he was gradually working in several banks and financial institutions. At the present
time, he is finishing his doctor’s degree in Finance at
the Faculty of Economics of Technical University in
Ostrava. He is a member of the Czech Economic
Society and its Regional Executive Board in Ostrava.
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Current Faculty
SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY

ING. ROMAN MATOUŠEK, M.A., PH.D.
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: BANKOVNICTVÍ

ASSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: BANKING

Roman Matoušek je absolventem
Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě
(1990), kde získal titul inženýr v oboru
Řízení podniků. V roce 1993 dokončil
M.A. studia v oboru finance a bankovnictví
na University of Turin and CORIPE
v Turíně v Itálii. V roce 1997 získal titul
Ph.D. na Karlově Univerzitě, Institutu
ekonomických studií v Praze, v oboru
finance a bankovnictví. V roce 1990 pracoval v Československé Akademii věd jako výzkumný pracovník, poté v České národní bance jako
výzkumný pracovník, vedoucí oddělení výzkumu,
poradce výkonného ředitele a ekonom. Od roku
2001 působí jako přednášející na London
Metropolitan University a jako Odborný asistent
katedry financí OPF SU v Karviné.
Ve vědeckovýzkumné a publikační činnosti
se věnuje problematice bankovnictví a tranzitivních ekonomik.

Roman Matoušek graduated from the
Faculty of Economics at Technical
University in Ostrava (1990), where he
obtained a Master degree in Management
of Enterprises. In 1993, he finished his
M.A. studies in Finance and Banking at the
University of Turin and CORIPE in Turin
in Italy. In 1997, he obtained a Ph.D.
degree in Finance and Banking at the
Institute of Economics of Charles
University in Prague. In 1990, he worked in the
Czechoslovak Academy of Sciences as a research
fellow, then in the Czech National Bank as a
research fellow, head of the Research Department,
advisor to the member of the Bank Board, and
senior economist. Since 2001, he has worked as a
lecturer at London Metropolitan University and as
an assistant professor of the Department of
Finance at SBA. His research and publication
activity deal with issues of banking and transition
economies.

ING. STANISLAV MATUSZEK
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: PORTFOLIO MANAGEMENT

A SSISTANT
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: PORTFOLIO MANAGEMENT AND FINANCIAL DERIVATIVES

A FINANČNÍ DERIVÁTY

Stanislav Matuszek is a graduate of
Technical University in Ostrava (1995).
He entered the finance and investment
management industry in 1993 as a technical analyst and portfolio manager in the
company FININ (part-owner until
September 1995). Between 1995 and 1997
he was a consultant for investments in the
Czech Republic (GVB Ltd., UK). Over
the past few years, he has been a consultant
in financial econometric modeling and application
of active investment strategies on the futures and
option markets (since 2000 until the preset day).
He has worked as a university teacher since 1995.
His professional research is presently oriented on
various aspects of neoclassic and stochastic finance
and on the application of artificial intelligence in
finance.

Stanislav Matuszek je absolventem VŠB-TU
v Ostravě (1995). V roce 1993 vstoupil
do oblasti financí a investičního managementu
jako technický analytik a portfolio manager
firmy FININ (spoluvlastník do září 1995).
V období 1995 až 1997 působil jako konzultant
pro investování v České republice (pro firmu
GVB Ltd., UK). Během několika posledních
let pracuje jako konzultant v oblasti finančních
ekonometrických modelů a aplikace
soukromých aktivních investičních strategií na trzích
futures a opcí (od roku 2000 do současnosti).
Jako vysokoškolský pedagog působí od roku 1995.
Jeho odborný výzkum je v současnosti zaměřen
na různé aspekty neoklasických a stochastických financí
a využití umělé inteligence ve financích.
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Current Faculty
SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY

ING. MICHAELA ROUBÍČKOVÁ, PH.D.
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: FIREMNÍ

A SSISTANT
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: CORPORATE FINANCE,

FINANCE , COR-

PORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE

Michaela Roubíčková je absolventkou
Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě
(1994). V roce 1998 na téže fakultě
složila závěrečnou rigorózní zkoušku
a v roce 1999 obhájila disertační práci.
Jako vysokoškolský pedagog na katedře
financí působí od roku 1994 a má
zkušenosti též s výukou na vysokých
školách v zahraničí, zejména ve Finsku.
V pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti
se zaměřuje na oblast firemních financí, dividendové politiky a corporate governance.
Aktivně se podílela rovněž na řešení několika
výzkumných projektů a grantů. V současné
době se připravuje na zahájení habilitačního
řízení. Je členkou České společnosti ekonomické a World Council of Corporate
Governance.

Michaela Roubíčková is a graduate of
the Faculty of Economics at Technical
University in Ostrava (1994). In 1998,
she passed her doctorate viva voce examination at the same faculty too, and in
1999 she defended her thesis. As a university teacher, she has been at the
Department of Finance since 1994 and
she also has experience in teaching at
universities abroad, namely in Finland. In her
pedagogical and research activity, she focuses on
corporate finance, dividend policy and corporate governance. She actively participated in
solving several research projects and grants too.
At present, she is preparing for starting her
habilitation. She is a member of the Czech
Economic Society and World Council of
Corporate Governance.

ING. PETRA RŮČKOVÁ, PH.D.
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: FINANČNÍ
POJIŠOVNICTVÍ

A SSISTANT
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: FINANCIAL ANALYSIS,

ANALÝZA ,

INSURANCE

Petra Růčková je absolventkou
Ekonomické
fakulty
VŠB-TU
v Ostravě (1994). V roce 1999 na téže
fakultě ukončila doktorská studia.
Na katedře financí OPF působí jako
odborná asistentka od prosince 1994.
Aktivně se účastní vědeckých konferencí
doma i v zahraničí a svou vědeckovýzkumnou činnost orientuje zejména
na oblast finanční analýzy a plánování. Tímto
směrem se ubírá rovněž její pedagogická činnost. Je autorkou učebních textů, studií
a vědeckých článků publikovaných v České
republice i v zahraničí. Byla členkou několika
týmů podílejících se na řešení různých výzkumných záměrů a projektů. Je členkou České
společnosti ekonomické.
DEPARTMENT

OF

Petra Růčková graduated from the
Faculty of Economics at Technical
University in Ostrava (1994). In 1999,
she finished her doctoral studies at the
same faculty, too. As an assistant professor at the Department of Finance, she has
worked since December 1994. She
actively takes part in scientific conferences in the Czech Republic and abroad,
along with orienting her research activity on
financial analysis and planning. Her pedagogical
activity wends the same way. She is an author of
text books, studies, and scientific articles published both in the Czech Republic and abroad.
She was a member of several teams participating
in research within several scientific projects.
She is a member of the Czech Economic
Society.
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Current Faculty
SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY

ING. ILJA SKAUNIC, MBA
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: PLATEBNÍ A ZÚČTOVACÍ STYK

A SSISTANT
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: PAYMENTS AND CLEARING SYSTEMS

Ilja Skaunic je absolventem Ekonomické
fakulty VŠB-TU Ostrava v oboru
Národohospodářské plánování (1979).
V roce 1990 absolvoval postgraduální
studium financí, specializaci bankovnictví
na Vysoké škole ekonomické v Praze
a v roce 2002 absolvoval MBA studium
na Liverpool John Moores University.
V roce 2003 zahájil doktorské studium
na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.
Od roku 1980 pracuje v oblasti bankovnictví.
V letech 1992-1995 pracoval jako vedoucí pracovník ČSOB, a.s. na její ostravské pobočce
v oblasti zahraničního platebního styku, od roku
1995 působí jako ředitel pobočky České národní
banky v Ostravě. Je členem vědecké rady Slezské
univerzity v Opavě a OPF SU v Karviné.
Na katedře financí působí na částečný úvazek.

Ilja Skaunic is a graduate of the Faculty of
Economics at Technical University in
Ostrava
within
the
field
of
Macroeconomics (1979). In 1990, he finished a postgradual course in the field of
Banking at the University of Economics,
Prague, and in 2002 he completed his
M.B.A. studies at Liverpool John Moores
University. In 2003, he started his Ph.D.
programme at the Faculty of Economics,
Technical University of Ostrava. Since 1980 he has
worked in the banking sector. From 1992 to 1995,
he was working as a managing director in ČSOB,
a.s in the branch in Ostrava and was responsible
for the Foreign Payments Department, since 1995
he has been a branch manager of the Czech
National Bank. He is a member of the Academic
Council of Silesian University in Opava and at
SBA in Karviná. He cooperates with the department as a part-time lecturer.

ING. DANIEL STAVÁREK, PH.D.
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: MEZINÁRODNÍ FINANCE,

A SSISTANT
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: INTERNATIONAL
FINANCE, INTERNATIONAL FINANCIAL

MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ INSTITUCE

INSTITUTIONS

Daniel Stavárek je absolventem OPF SU
v Karviné v oboru Bankovnictví (2001).
V roce 2004 dokončil doktorská studia
v oboru finance na Ekonomické fakultě
VŠB-TU v Ostravě. Na katedře financí
působí od září 2000. Pedagogické
zkušenosti má rovněž z pravidelné výuky
na zahraničních vysokých školách,
kde přednáší zejména problematiku ekonomické transformace, mezinárodních
financí a restrukturalizace finančního sektoru.
Je autorem a spoluautorem odborných monografií, článků publikovaných v karentovaných
domácích i zahraničních časopisech, vědeckých
studií publikovaných ve sbornících z mezinárodních konferencí i vysokoškolských učebnic.
Je členem Obecního zastupitelstva v Paskově
a Výkonného výboru regionální pobočky České
společnosti ekonomické v Ostravě.

Daniel Stavárek graduated from School of
Business Administration of Silesian
University, where he obtained a Master’s
degree in the field of Banking. In 2004, he
finished his Ph.D. studies in Finance at
Technical University in Ostrava. Since
September 2000, he has been working at the
Department of Finance. He also has pedagogical experience in regular teaching at foreign universities, where his lectures cover
topics on economic transformation, international
finance and restructuring of the banking sector. He
is an author and coauthor of monographs, articles
published in domestic and foreign journals indexed
in scientific databases, scientific studies published in
proceedings from international conferences and
university textbooks. He is a member of the City
Council of Paskov and Regional Executive Board of
the Czech Economic Society in Ostrava.
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Current Faculty
SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY

ING. IVO VESELÝ
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ,

A SSISTANT
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: PROJECT FINANCING,

REGIONÁLNÍ RESTRUKTURALIZACE

REGIONAL RESTRUCTURING

Ivo Veselý absolvoval inženýrské studium
na VŠB-TU Ostrava v oboru řízení hornictví. Po absolvování začal pracovat
ve společnosti Ostravsko-karvinské doly
v Ostravě. V letech 1991-2001 pracoval
v několika bankách a finančních institucích. Zastával pozici regionálního
manažera v Českomoravské stavební
spořitelně, náměstka ředitele pobočky
v Českomoravské hypotéční bance
a vedoucího odboru v Moravia bance. Na OPF SU
v Karviné nejprve pracoval jako vědecký pracovník
Ústavu malého a středního podnikání a od roku
2002 je členem katedry financí. Je spoluautorem
odborných monografií, autorem studijních textů
a odborných článků publikovaných v České
republice i zahraničí. Je členem České společnosti
ekonomické. V současnosti rovněž působí
v Akademickém senátu Slezské univerzity
v Opavě.

Ivo Veselý graduated from the Technical
University in Ostrava obtaining a Master
degree in Coal Mining Management. After
his graduation, he started to work for
OKD (Ostrava-Karviná Coal Mines) in
Ostrava. From 1991 to 2001, he was working in several banks and financial institutions. He worked in a position of a regional manager at Českomoravská stavební
spořitelna, and as an assistant manager in
the branch of Českomoravská hypotéční banka
and finally as a Head of the Division at Moravia
banka. At SBA in Karviná, first he worked as a
research fellow at the Small and Medium Sized
Enterprises Institute and since 2002, he has been a
member of the Department of Finance. He is a
coauthor of monographs, an author of textbooks,
and articles published in the Czech Republic and
abroad. He is a member of the Czech Economic
Society. At present, he serves as a member of the
Academic Senate of Silesian University in Opava.

ING. IRENA SZAROWSKÁ
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: VEŘEJNÉ FINANCE

A SSISTANT
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: PUBLIC FINANCE

Irena Szarowská patří mezi skupinu
prvních absolventů OPF SU v Karviné
– studium ukončila v roce 1995.
Pracovala jako obchodní manažer
Českomoravské hypotéční banky,
na katedře financí působí od března
2005. Věnuje se výuce předmětů
zaměřených na veřejné finance. V roce
2005 zahájila doktorské studium
na OPF SU v Karviné. Ve svém výzkumu se orientuje zejména na problematiku
spolupráce veřejného a soukromého sektoru
v projektech veřejně-soukromého partnerství.

DEPARTMENT

OF

Irena Szarowská belongs to the group of
the first university graduates of School of
Business Administration in Karviná - she
finished her studies in 1995. She worked as
a business manager at Českomoravská
hypotéční banka. She has been working at
the Department of Finance since March
2005. She teaches courses oriented on
public finance. In 2005, she started her
Ph.D. studies at SBA in Karviná. In her
research, she focuses on issues of the cooperation
of the public and private sectors in the PublicPrivate Partnership projects.
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Current Faculty
SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY

ING. PAVLA VODOVÁ
O DBORNÝ ASISTENT
odborné zaměření: BANKOVNICTVÍ, ŘÍZENÍ

A SSISTANT
SSISTANT PROFESSOR
Professional orientation: BANKING, FINANCIAL

FINANČNÍCH RIZIK

RISK MANAGEMENT

Pavla Vodová je absolventkou OPF SU
v Karviné. V roce 2002 ukončila studium
magisterského studijního programu
Hospodářská politika a správa, obor
Bankovnictví. V současnosti dokončuje
doktorský studijní program v oboru
Finance na Ekonomické fakultě VŠB-TU
v Ostravě. Na katedře financí působí
od roku 2002. Pedagogické zkušenosti
má rovněž z výuky na zahraničních
vysokých školách v Belgii a v Turecku, kde přednáší zejména o finančních a bankovních
sektorech v tranzitivních ekonomikách.
Je autorkou vědeckých statí i učebních textů,
aktivně se účastní mezinárodních vědeckých
konferencí doma i v zahraničí, kde prezentuje
závěry výzkumu v oblasti bankovnictví a řízení
bankovních rizik.

PROF .

Pavla Vodová graduated from School of
Business Administration at Silesian
University in Karviná. In 2002, she finished
her Master study programme in Banking.
At this time, she is finishing her Ph.D.
studies in Finance at the Faculty of
Economics of Technical University in
Ostrava. At the Department of Finance,
she has worked since 2002. She also has
pedagogical experience in teaching abroad
at universities in Belgium and Turkey, where her
lectures mainly deal with the financial and banking
sectors in transition economies. She is an author of
scientific studies and textbooks, she actively
participates in international scientific conferences
in the Czech Republic and abroad, where she presents the conclusions of research in the banking
sector and financial risk management.

CINDY MIGLIETTI, PH.D.

H OSTUJÍCÍ PROFESOR (FULBRIGHT SCHOLAR)
odborné zaměření: FIREMNÍ FINANCE, ÚČET-

V ISITING LECTURER (FULBRIGHT SCHOLAR)
Professional orientation: CORPORATE FINANCE,

NICTVÍ

ACCOUNTING

Cindy Miglietti ukončila doktorská studia
na Bowling Green State University (Ohio,
USA) v roce 1994. Na této univerzitě rovněž
v současné době působí a vyučuje v kurzech
zaměřených na finanční, manažerské
a nákladové účetnictví, firemní i osobní
finance. Do této oblasti je zaměřena i její
vědeckovýzkumná činnost. V minulosti
získala četná ocenění za kvalitu výuky i další
akademickou službu. Zároveň na své
mateřské univerzitě pracuje jako ředitelka jednoletého studijního programu Business Management
Technology. V roce 2005 byla oceněna
Fulbrightovým stipendiem jako hostující profesor
na katedře financí OPF SU v Karviné, kde vyučuje v kurzech pro zahraniční studenty a je zapojena
i do výzkumných aktivit katedry.

Cindy Miglietti finished her doctorate
studies at Bowling Green State
University (Ohio, USA) in 1994. At the
present time, she works there too, and
teaches courses oriented on financial,
managerial and cost accounting, corporate and personal finance. Her scientific
research activity focuses on the above
mentioned fields. In the past, she
obtained a great deal of appreciation for
her teaching quality and other academic services.
At the same time, she works as a director of the
one year study programme Business Management
Technology at her alma mater. In 2005, she was
awarded a Fulbright scholarship and teaches at the
Department of Finance of SBA courses for foreign
students and she is also involved in research
activities of the department.
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4.Guaranteed Majors and Courses

4.STUDIJNÍ OBORY
S TUDIJNÍ

A

PŘEDMĚTY
G UAR ANTEED

OBORY
OBORY

Pedagogická činnost katedry byla od akademického
roku 2004/2005 významně ovlivněna zavedením
strukturovaných programů bakalářského a navazujícího magisterského studia. Došlo k významným
změnám jak v počtu a obsahu garantovaných
studijních oborů, tak i v rozsahu vyučovaných
kurzů. Restrukturalizace programů si vyžádala
i zavedení zcela nových předmětů.
V současné době katedra financí zajišuje
v bakalářském studiu výuku oboru Finance
v programu Hospodářská politika
a správa a oboru Firemní finance
v programu Ekonomika
a management. V navazujícím
magisterském studiu pak
garantuje výuku oboru
Finance. Nedílnou součástí
strukturovaných oborů je
specializace v podobě volitelných modulů. Katedra financí
zajišuje na bakalářském stupni
moduly
Bankovnictví,
Po j i š  o v n i c t v í a Fi n a n č n í
poradenství a v navazujícím
magisterském
studiu
moduly
Bankovnictví a Pojišovnictví.

Since the academic year 2004/2005, the pedagogical activity of the department has been considerably influenced by introducing structured
Bachelor and Master study programmes. The
extensive changes both in the number and content
of guaranteed majors and in the scope of courses
taught have taken place. Restructuring of the study
programmes required also the introduction of
brand new majors.
At present time, the Department of Finance
offers in the Bachelor study programme a
major Finance, in the study programme Economic Policy and
Administration and a major
Corporate Finance in the study
programme Economics and
Management. In the Master
study programme, it guarantees
a major Finance. Inseparable
part of the structured majors is
specialization in the form of facultative modules. The Department
of Finance offers on the Bachelor
level modules Banking, Insurance
Industry and Financial Consultancy and in
the Master study programme modules Banking
and Insurance Industry.

Společně s novými obory dobíhají i původní
bakalářské a magisterské obory, z nichž nejdéle
bude vyučován pětiletý magisterský obor
Bankovnictví, jehož poslední posluchači nastoupili
do prvního ročníku v akademickém roce
2004/2005. V následujícím textu nicméně budou
stručně představeny pouze všechny nové obory,
a to z pohledu obsahu studia a uplatnění absolventů.

B AKALÁŘSKÝ
AKALÁŘSKÝ

OBOR

Along with new majors, original Bachelor and
Master majors are finishing, from which the fiveyear Master major Banking will be taught at the
longest, whose last students enrolled in the first
year in the academic year 2004/2005. In the following text, however, only all new majors will be
briefly presented, and i.e. from the viewpoint of the
content of study and graduates’ orientation.

F INANCE

B A CHEL OR

Absolvent profesně orientovaného bakalářského
studijního oboru Finance získá v průběhu studia
základní teoretické znalosti a především praktické
dovednosti v oblasti finančních trhů, investování,
bankovnictví a dalších oblastech finanční teorie
a praxe.

DEPARTMENT

OF

MAJORS

MAJOR

F INANCE

A graduate of the professionally oriented Bachelor
major Finance obtains, during the course of study,
essential theoretical knowledge and first of all,
practical skills in the field of financial markets,
investing, banking and other fields of financial theory and practice.

FINANCE - HISTORY PRESENT FUTURE
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Guaranteed Majors and Courses
STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY

Nedílnou součástí znalostí absolventa oboru
Finance jsou znalosti o uplatňování moderních
zásad řízení finančních institucí a respektování
právních a etických norem v jejich činnosti.
Na analýzu všech uvedených oblastí je v průběhu
studia pohlíženo z hlediska jejich vývoje
a současného stavu v EU, z hlediska členství
České republiky v EU a perspektivy jejího
vstupu do EMU. Obsahové zaměření oboru
vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů
na středním stupni řízení ve finančních institucích, v bankovním sektoru, v institucích veřejné
správy, stejně jako v domácích a zahraničních
firmách.
BAKALÁŘSKÝ
BAKALÁŘSKÝ OBOR

F IREMNÍ

Inseparable part of the graduate's knowledge in the
major Finance is comprehending and applying modern management principles of financial institutes
and respecting legal and ethical norms in their activities. The analysis of all stated fields in the course of
study is viewed from the perspective of their development and existing state in the EU, from the perspective of the membership of the Czech Republic
in the EU, and its entry into the EMU. The content
orientation of the major forms a prerequisite for the
placement of graduates on the middle management
level in financial institutions, the banking sector,
public administration institutions, as well as in
domestic and foreign companies.

FINANCE

BA CHEL OR MAJOR

Absolvent profesně orientovaného bakalářského
studijního oboru Firemní finance získá v průběhu
studia základní teoretické znalosti a především
praktické dovednosti v oblasti struktury
Firemních financí a aspektů, které ovlivňují jejich
tvorbu a řízení. Pozornost je věnována také
daňové problematice a vlivu daní na firemní
finanční politiku, praktickým přístupům v oblasti
aplikace dividendové politiky firem, přístupům
využívaným při investičním rozhodování
a oceňování firem a prezentaci základních
metod mikroekonomické analýzy, plánování
a prognóz a jejich uplatnění v praktické činnosti
firem.
Absolvent je také vybaven znalostmi v oblasti
financování a ovládání korporací a jejich legislativních specifik v jednotlivých ekonomikách.
Obsahové zaměření oboru vytváří předpoklady
pro uplatnění absolventů na nižším a středním
stupni řízení se zaměřením na finanční řízení
a rozhodování ve firmách, ale také ve finančních
institucích a organizacích veřejné správy.

C ORPOR ATE F INANCE

A graduate of the professionally oriented Bachelor
major Corporate Finance obtains, in the course of
study, essential theoretical knowledge and practical
skills in the structure of Corporate Finance and
aspects affecting their formation and management.
Attention is also paid to tax issues and tax effects on
corporate financial policy, practical approaches in
applying dividend policy, approaches applied in
investment decision making and assessing companies and the presentation of basic methods of
microeconomic analysis, planning, and prognosis
and their application in the practical activity of companies.
A graduate is also equipped with knowledge in
financing and managing corporations and their legislative specifics in individual economies. The content orientation of the major forms prerequisites for
graduates' placement on the lower and middle management level with the focus on financial management in companies, and also in financial institutions
and public administration organizations.
MA GISTER MAJOR

NAV
NAVAZU JÍCÍ MA GISTERSKÝ OBOR

F INANCE

F INANCE
A graduate of the major Finance obtains, in the
course of study, necessary theoretical knowledge
and practical skills in the field of monetary and fiscal policy, financial markets, banking, investing,
international finance, and further fields of financial theory and practice.

Absolvent studijního oboru Finance získá v průběhu
studia potřebné teoretické znalosti a praktické
dovednosti v oblasti měnové a fiskální politiky,
finančních trhů, investování, mezinárodních
financí a dalších oblastí finanční teorie a praxe.

KATEDRA FINANCÍ - HISTORIE SOUČASNOST BUDOUCNOST

-14-

Guaranteed Majors and Courses
STUDIJNÍ OBORY

PŘEDMĚTY

C OURSES

Jak již bylo řečeno, změna ve studijních oborech
se projevila i ve vyučovaných kurzech. Některé
kurzy byly zařazeny zcela nově a u drtivé většiny
předmětů došlo ke změně náplně či rozsahu.
V rámci garantovaných strukturovaných studijních
oborů nabízí katedra financí 31 kurzů vyučovaných v českém jazyce a 13 v angličtině. Anglicky
vyučované kurzy jsou primárně určeny
pro zahraniční posluchače, nicméně si je jako
volitelný předmět zapisují i domácí studenti.
Paralelní existence dobíhajících i nových oborů
znamená, že katedra financí stále zabezpečuje
výuku i v kurzech, které jsou součástí pouze
starých oborů a v nových již nebudou nabízeny.

OF

TA UGHT

As it was already stated, the change in the majors
showed also in courses taught too. Some courses
were fully new launched, and in an overwhelming
number of courses, the change in scope and content took place. Within the guaranteed structured
majors, the Department of Finance offers 31
courses taught in Czech and 13 in English languages. Courses taught in English are primary
intended for foreign university students; however,
Czech students also enroll in these courses, which
are facultative for them. The parallel existence of
the finishing and new majors means that the
department still provides teaching also in courses,
which are part of old majors, however, they will
not be offered in new ones.
Although most of the courses taught are represented by professional and specialized courses meant
for majors and modules guaranteed by the
Department of Finance, the department provides
teaching also in courses, which are compulsory for
all university students of SBA (Money, Banking
and Financial Markets or Corporate Finance A) or
for greater part (Money and Capital Markets A,
Financial Analysis or Financial Consultancy).

I když většinu vyučovaných předmětů představují
odborné a specializované kurzy určené pouze
pro studijní obory a moduly garantované katedrou
financí, zajišuje katedra výuku i v kurzech povinných pro všechny posluchače fakulty (Peníze,
banky a finanční trhy či Firemní finance A) nebo
pro velkou část (Peněžní a kapitálové trhy A,
Finanční analýza nebo Finanční poradenství).

DEPARTMENT

PŘEDMĚTY

Graduates obtain thorough knowledge in mechanisms of functioning the financial system in the
Czech Republic and in developed countries, as
well as orientation in fundamental trends of the
development of the domestic and world
economies and in developmental tendencies of
main economic groupings with the emphasis on
the financial field, knowledge in applying modern
principles of management in banking and respecting legal and ethical norms in the activity of banks
and financial institutions.
In teaching, the emphasis is put on the membership of the Czech Republic in the EU and on
impacts of its future membership in the EMU.
The content orientation of the major forms prerequisites for a broad application of graduates in
financial institutions, and public administration
organizations, banking, customs administration, as
well as in domestic and foreign companies.
Finishing the major also guarantees a very good
basis for the Ph.D. studies in economics.

Absolventi získají podrobné znalosti o mechanismu fungování finančního systému v České
republice a v ekonomicky vyspělém světě, stejně
jako orientaci v základních trendech vývoje domácí
a světové ekonomiky a ve vývojových tendencích
hlavních ekonomických seskupení s důrazem
na finanční oblast, znalosti o uplatňování moderních
zásad řízení bankovnictví i respektování právních
a etických norem v činnosti bank a finančních
institucí.
Při výuce je kladen důraz na členství České republiky
v EU a na dopady jejího budoucího členství
v EMU. Obsahové zaměření oboru vytváří předpoklady pro široké uplatnění absolventů
ve finančních institucích a organizacích veřejné
správy, v bankovnictví, celní správě, stejně jako
v domácích a zahraničních firmách. Absolvování
oboru zároveň zaručuje kvalitní základ pro studium doktorských oborů ekonomického zaměření.

V YUČOVANÉ
YUČOVANÉ

A
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Guaranteed Majors and Courses
STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY

Následující tabulka přináší seznam předmětů
garantovaných katedrou financí a kromě názvu
obsahuje určení, rozsah a garanta daného předmětu.

The following chart presents a list of courses guaranteed by the Department of Finance and apart
from the name, it contains range, scope and guaranee of the given course.

předmět / course
zařazení / range
Analýza finančních investic
magister
Analysis of Financial Investments
Bankovní modely a analýzy
magister
Banking Models and Analysis
Bankovnictví A
bachelor
Banking A
Bankovnictví B
magister
Banking B
Financování a řízení korporací
magister
Corporate Financing and Governance
Finanční a pojistná matematika A
bachelor
Financial and Insurance Mathematics A
Finanční a pojistná matematika B
magister
Financial and Insurance Mathematics B
Finanční analýza
bachelor
Financial Analysis
Finanční ekonometrie
magister
Financial Econometrics
Finanční plánování a rozpočtování
magister
Financial Planning and Budgeting
Finanční poradenství
bachelor
Financial Consultancy
Firemní finance A
bachelor
Corporate Finance A
Firemní finance B
magister
Corporate Finance B
Investiční poradenství
bachelor
Investing Consultancy
Měnová politika EU
bachelor
Monetary Policy of European Union
Mezinárodní finance A
bachelor
International Finance A
Mezinárodní finance B
magister
International Finance B
Mezinárodní finanční instituce
magister
International Financial Institution
Peněžní a kapitálové trhy A
bachelor
Money and Capital Markets A
Peněžní a kapitálové trhy B
magister
Money and Capital Markets B

rozsah / scope

garant / guarantee

1+2

Kulhánek

1+2

Matoušek

2+1

Polouček

2+1

Polouček

2+1

Roubíčková

1+2

Šlechtová

1+2

Šlechtová

1+2

Růčková

1+2

Matuszek

2+1

Růčková

1+2

Kořený

1+2

Roubíčková

2+1

Veselý

2+1

Kořený

2+1

Kulhánek

2+1

Stavárek

2+1

Stavárek

2+1

Stavárek

2+1

Kořený

2+1

Kulhánek
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Guaranteed Majors and Courses
STUDIJNÍ OBORY

předmět / course
Peněžní teorie a měnová politika
Monetary Theory and Monetary Policy
Peníze, banky, finanční trhy
Money, Banking and Financial Markets
Platební a zúčtovací styk
Payments and Transactions
Pojišovnictví A
Insurance A
Pojišovnictví B
Insurance B
Portfolio management
Portfolio management
Projektové financování
Project Financing
Řízení finančních rizik A
Financial Risk Management A
Řízení finančních rizik B
Financial Risk Management B
Veřejné finance A
Public Finance A
Veřejné finance B
Public Finance B

A

PŘEDMĚTY

zařazení / range rozsah / scope garant / guarantee
bachelor

2+1

Kulhánek

bachelor

2+1

Polouček

bachelor

2+1

Skaunic

bachelor

2+1

Růčková

magister

2+1

Šlechtová

magister

1+2

Kulhánek

bachelor

2+0

Veselý

bachelor

2+1

Vodová

magister

2+1

Vodová

bachelor

2+1

Szarowská

magister

2+1

Szarowská

předmět / course

rozsah / scope

garant / guarantee

Corporate Finance A

2+0

Roubíčková

Corporate Finance in Central Europe

2+0

Roubíčková

Corporate Governance

2+0

Roubíčková

Financial Sector Transformation

2+0

Polouček

Insurance A

2+0

Růčková

International Finance A

2+0

Stavárek

International Finance in Transition Countries

2+0

Stavárek

International Financial Institutions

2+0

Stavárek

Investments in Capital Market in Transition Countries

2+0

Kořený

Money and Financial Markets A

2+0

Matuszek

Money and Financial Markets in Central Europe

2+0

Matuszek

Money, Banking and Financial Markets

2+0

Polouček

Small and Medium-Sized Enterprises in Central Europe

2+0

Veselý
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P OČTY A BSOL

N UMBER

OF

G R ADUA
ADUATES

In the year 1990, SBA began its teaching in four
bachelor majors: Marketing and Management in
Business Activity, Entrepreneurship in the Tertiary
Sphere, Economics of Tourism, and Social and
Retraining Management. Financial majors had
their origin in the specialization Finance and
Banking in Business and Services, where first university students were accepted in the academic
year 1993/1994. It was already during the first reaccredidation of majors, when the name of the specialization was adjusted to Finance and Banking,
and since the academic year 1995/1996, university
students have been able to opt for the specialization called like this. The first graduates of these
financial specializations left the faculty in the year
1998.
A significant change, as for the financial majors at
SBA in Karviná, has been taking place since the
year 1996/1997: to the existing two accredited
majors Economics of Entrepreneurship in
Business and Services and Social Management, the
major Finance with the specialization Banking is
added. Within the major Finance another three
accredited specializations have been offered to persons interested since the academic year 1998/1999:
Financial and Customs Administration, Financial
and Postal Services and Corporate Finance. All
majors are still offered in the bachelor study.
In the following years, the significant changes in
the study programmes took place. Since the academic year 1999/2000, the Master study programme Finance with majors Banking, Financial
and Customs Administration and Financial and
Postal Services has been accredited; these majors
and a major Corporate Finance are also offered
within the bachelor study programme Finance.
Since the academic year 2000/2001, a new adjusted
qualification of study programmes and majors has
come in force of Ministry of Education, Youth and
Sports. Within the study programme Economic
Policy and Administration at SBA, two master
majors were offered (Finance, Banking) along
with four bachelor majors (Finance, Banking,
Financial and Customs Administration, Financial
and Postal Services).

Graduates of the Financial Majors
ABSOLVENTI FINANČNÍCH OBORŮ

Within the study programme Economics and
Management, a major and bachelor major
Corporate Finance was offered afterwards. Since
the academic year 2001/2002, master study programmes have been added, i.e. majors Finance and
Banking in the study programme Economic Policy
and Administration. The last applicants were
accepted into these majors in the academic year
2004/2005.
Since the academic year 2004/2005, restructured
study programmes have been implemented.
Within these, in the study programme Economic
Policy and Administration, a major Finance is
accredited in the bachelor and master study and in
the study programme Economics and
Management, a major Corporate Finance (until
now in the bachelor study, we believe that the
accreditation of the study programme of this major
will take place soon).
It follows from the above mentioned that the
structure of graduates of financial majors and specializations is very diverse. Moreover, in the 1990s
there was a broad optionality of subjects and a
great number of university students especially of
the major Marketing and management opted for
financial subjects. The available number of graduates of financial majors and specializations are as
follows:

V rámci studijního programu Ekonomika
a management byl potom nabízen magisterský
i bakalářský studijní obor Firemní finance. Od akademického roku 2001/2002 přibyly navazující
magisterské studijní programy, ve studijním programu Hospodářská politika a správa to byly dva
obory Finance a Bankovnictví. Do těchto oborů
byli přijati poslední uchazeči v akademickém roce
2004/2005.
Od akademického roku 2004/2005 jsou realizovány restrukturalizované studijní programy.
V jejich rámci je ve studijním programu
Hospodářská politika a správa akreditován studijní
obor Finance v bakalářském i navazujícím magisterském studiu a ve studijním programu Ekonomika
a management obor Firemní finance (zatím
v bakalářském studiu, věříme, že velice brzy dojde
i k akreditaci navazujícího magisterského studia
tohoto oboru).
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že struktura
absolventů finančních oborů a specializací
je velice různorodá. V 90. letech byla navíc
velice široká volitelnost předmětů a řada
posluchačů především na oboru Marketing
a management si volila finanční předměty.
Dostupné počty absolventů finančních oborů
a specializací jsou následující:

akademický rok / academic
year (obory / majors)

bakalářské /
bachelor

magisterské /
magister

celkem / total
21

1998/1999 (FiBa)

21

---

1999/2000 (FiBa)

2

---

2

2000/2001 (Ba, FCS)

2

13

15

2001/2002 (Ba, FCS, FiFi)

11

38

39

2002/2003 (Ba, Fi, FCS, FiFi)

3

36

39

2003/2004 (Ba, Fi, FCS)

12

51

63

2004/2005 (Ba, Fi, FCS)

19

26

45

CELKEM / TOTAL

70

164

234

FiBa ... Finance a Bankovnictví / Finance and Banking
Ba ... Bankovnictví / Banking
Fi ... Finance / Finance
FCS ... Finanční a celní správa / Financial and Customs Administration
FiFi ... Firemní finance / Corporate Finance
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Graduates of the Financial Majors
ABSOLVENTI FINANČNÍCH OBORŮ

D IPL OMOVÉ P RÁCE

F INAL T HESIS

Následující tabulka přináší výběr magisterských
a bakalářských diplomových prací posluchačů,
kteří ukončili studium v letech 1999-2005 v oborech
garantovaných katedrou financí.

The following chart provides a selection of magister and bachelor final thesis written by graduates
finishing their studies in 1999-2005 in majors
guaranteed by the Department of Finance.

Andrea Jandová
Jiří Melčák
Andrea Volnová

2005
magisterské diplomové práce / magister final thesis
Bonita obce Hulín (Creditworthiness of City of Hulín)
P* model inflace pro Českou republiku v letech 1994-2003
(P* model of inflation for the Czech Republic in 1994-2003)
Analýza determinantov ovlyvňujúcich úverové riziko
(Analysis of Determinants Influencing Credit Risk)
2005
bakalářské diplomové práce / bachelor final thesis

Michal Hanáček
Kamila
Navrátilová

Úvěrová politika BAWAG International Bank CZ, a.s.
(Credit Policy of BAWAG International Bank CZ, a.s.)

Žaneta Pašková

Finanční analýza společnosti Český Telecom, a.s.
(Financial Analysis of Český Telecom, a.s.)
Výnosnost investic v otevřených podílových fondech pro investora (Return
of Investment in Mutual Funds for the Investor)
2004
magisterské diplomové práce / magister final thesis

Tomáš Martinek

Analýza úrokového rizika ve finanční instituci
(Analysis of Interest Risk in a Financial Institution)

Michal Sikora

Predikce devizového kurzu na základě parity kupní síly
(Prediction of Exchange Rate Based on Purchasing Power Parity)

Ivana
Svobodová
David Šrom
Martin Volný
Radka
Zapletalová

Eva Ptáčková
Martina
Tománková

Vliv změn v rozpočtovém určení daní na hospodaření menších obcí
(Impact of Change in Budgetary Purpose of Taxes on Financial
Performance of Smaller Municipalities)
Analýza dopadu přímých zahraničních investic v karvinském regionu
(Analysis of Foreign Direct Investment Impacts in the Karviná Region)
Analýza vztahu mezi vývojem reálné ekonomiky a akciových trhů
v ČR a zemích EU (Analysis of Relation between Development of Real
Economy and Stock Markets in the Czech Republic and EU)
Determinanty ziskovosti komerčních bank v ČR (Determinants of
Profitability of Commercial Banks in the Czech Republic)
2004
magisterské diplomové práce / magister final thesis
Celní režimy a jejich užívání ve firmě Siemens Automobilové systémy
s.r.o. (Customs Regimes and their Application in Siemens Automobilové
systémy s.r.o)
Dopad legislativních změn v oblasti stavebního spoření
(Impact of Legislative Changes in the Sector of Building Societes)
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Graduates of the Financial Majors
ABSOLVENTI FINANČNÍCH OBORŮ

2003
magisterské diplomové práce / magister final thesis
Marcel Chowaniec

Optimalizace nastavení technických indikátorů při investování do
českých akcií (Optimization of Technical Indicators Setting in Investing
to Czech Stocks)

Petra Odvárková

Srovnání podmínek pro IPO v ČR a Indii (Comparison of the IPO
Conditions in the Czech Republic and India)

Zdeňka Amanatidu

Modelování volatility kurzu akcií
(Modelling of Stock Prices Volatility)
2003
bakalářské diplomové práce / bachelor final thesis

Renáta Hrošová

Finanční analýza a posouzení efektivnosti investičního záměru
(Financial Analysis and Evaluation of Investment Intend’s Efficiency)

Jan Kománek

Výnosy, riziko a likvidita IPO (Returns, Risk, and Liquidity of IPO)
2002
magisterské diplomové práce / magister final thesis

Tomáš Pala

Praktické zkušenosti s prováděním auditu v prostředí mezinárodní auditorské společnosti (Practical Experiences with Audit Processing in an
International Audit Company)

Petr Róžaňski

Teorie a praxe modelů devizových kurzů
(Theory and Practice of Exchange Rates Models)

Ondřej Vítek

Fundamentální analýza těžebního průmyslu v ČR (Fundamental
Analysis of the Mining Industrial Sector in the Czech Republic)
2001
magisterské diplomové práce / magister final thesis

Petra Hajduková

Martin Kupčík
Petr Vitovják

Finančí plán zdravotní pojiš’tovny
(Financial Plan of the Health Care Isurance Company)
Komparativní analýza kolektivního investování
(Comparative Analysis of Collective Investment)
Analýza vývoje inflace v ČR v letech 1993-1999 s krátkodobou
predikcí (Analysis of Inflation Development in the Czech Republic in
1993-1999 with a Short-term Prediction)
1999
bakalářské diplomové práce / bachelor final thesis

Bohdana
Kadlubcová

Vztah inflace a peněžní zásoby v ČR v letech 1993-1998
(Relation between inflation and monetary base in the Czech Republic
in 1993-1998)

Zdeněk Mrkva

Úrokové swapy (Interest Swaps)
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Graduates of the Financial Majors

ABSOLVENTI FINANČNÍCH OBORŮ

UPLATNĚNÍ
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
ABSOLVENTŮ

GR ADUA
ADUATES IN PR A CTICE

Je logické, že úspěšnost fakulty a oboru je odvozována především od úspěšnosti absolventů
a jejich uplatnění v praxi. To úzce souvisí s vlastní
výukou. Katedra financí a její pedagogové patří
ve vztahu k posluchačům bezesporu k těm
nejnáročnějším, ale také nejvstřícnějším na fakultě.
Dělají nepochybně vše pro to, aby předali
posluchačům co nejvíce svých znalostí
a zkušeností. Je třeba říci, že nacházejí odpovídající
odezvu i mezi posluchači, jak o tom svědčí široké
kontakty mezi absolventy a pedagogy katedry.
Rozhodující většina absolventů finančních oborů
nemá při hledání svého uplatnění po absolvování
fakulty žádné potíže a ve finančním sektoru
nachází uplatnění i řada absolventů jiných oborů,
než finančních. Jsou to většinou ti, kteří měli
zájem o finanční předměty a volili je z široké
nabídky volitelných předmětů.
Absolventy finančních oborů a specializací
najdeme téměř ve všech domácích i některých
zahraničních bankách nebo dalších finančních
institucích. Patří k nim například Česká spořitelna,
ČSOB,
Komerční
banka,
Citibank,
Raiffeisenbank, Živnostenská banka, eBanka, ING
Hypotéční
banka,
Českomoravská
záruční a rozvojová banka, Konsolisační agentura, ČP Invest, Delloite, PriceWaterhouse-Coopers,
ABN AMRO, HVB, Wood and Company,
J.P. Morgan, West LB, ČNB, i krajské finanční
správy. Absolventi finančních oborů a specializací
v současné době pracují, respektive pracovali,
i v takových firmách a institucích, jako jsou
Andersen Consulting, AutoCont, Asociace pro
kapitálový trh ČR, Asus Czech, APT Business
Group, Balakom, Biocel Paskov, CzechInvest,
Český statistický úřad, Český Telecom, Eurotel,
Exxon Mobil, GIST International, Chepos, Mittal
Steel Ostrava, Jihomoravská plynárenská, KPMG,
Makro, Mölnlycke KliniPro, Motorola, Open
Society Fund, Procter&Gamble, Renault ČR,
Shell, Shimano, SME, Swiss Telecom, Škoda,
Tesco Stores, Válcovny plechu Frýdek-Místek,
Vítkovice a jiných.

It is logical that the success of the School and the
major is first of all deduced from the success of
graduates, from their placement in practice. It is
closely connected with its proper teaching. In relation to university students, the Department of
Finance and its faculty indisputably belong to the
most demanding, however helpful ones at the
school. They are doing their best in order to convey to university students the utmost of their
knowledge and experience. It is necessary to state
that they find a corresponding response among
university students, as it evidenced by broad contacts among graduates and teachers of the department. The predominant majority of graduates of
financial majors have no trouble in finding their
jobs after finishing the studies and a great number
of graduates of other majors rather than financial
ones find their job in the financial sector. Mostly
these are graduates who were interested in financial courses and chose from a wide range of facultative courses.
We can almost find graduates of financial majors
and specializations in all domestic and some foreign banks or other financial institutions. Among
these the following can be ranked: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Citibank,
Raiffeisenbank, Živnostenská banka, eBanka,
ING, Hypotéční banka, Českomoravská záruční a
rozvojová banka, Konsolisační agentura, ČP
Invest, Delloite, PriceWaterhouse-Coopers, ABN
AMRO, HVB, Wood and Company, J.P. Morgan,
West LB, ČNB as well as regional financial administrations. Graduates of financial majors and specializations actually work or worked in companies
and institutions such as Andersen Consulting,
AutoCont, Association for Capital Market of the
Czech Republic, Asus Czech, APT Business
Group, Balakom, Biocel Paskov, CzechInvest,
Czech Statistical Office, Český Telecom, Eurotel,
Exxon Mobil, GIST International, Chepos, Mittal
Steel Ostrava, Jihomoravská plynárenská, KPMG,
Makro, Mölnlycke KliniPro, Motorola, Open
Society Fund, Procter&Gamble, Renault ČR,
Shell, Shimano, SME, Swiss Telecom, Škoda,
Tesco Stores, Válcovny plechu Frýdek-Místek,
Vítkovice, and others.
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6.Publications

6.PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Katedra financí se může pochlubit velice
rozsáhlou a kvalitní publikační činností
pokrývající široké spektrum odborných
témat finanční teorie i praxe. Jen od roku
1999 bylo publikováno 341 prací, jejímiž
autory nebo spoluautory jsou členové katedry
financí. Kromě rozsahu publikační činnosti
lze pozitivně hodnotit i její kvalitu, nebo
členové katedry pravidelně publikují své
příspěvky v karentovaných domácích
i z a h r a n i č n í c h časopisech, recenzovaných
sbornících z konferencí a podílejí se také na zpracovávání monografií a vysokoškolských
učebních textů. V posledních letech se podíl těchto prestižních publikací zvyšuje.
Publikační činnost katedry je pevně spojena
s výzkumnou činností, proto velkou část
níže uvedených publikací představují výstupy
grantů a výzkumných projektů, které byly a jsou
na katedře řešeny. Jelikož výsledky výzkumu jsou často prezentovány na vědeckých
konferencích v zahraničí, jsou veškeré
příspěvky uvedené v osmé kapitole brožury
rovněž součástí publikační činnosti katedry
financí. Pro podrobnější ilustraci jejího
rozsahu a povahy v letech 1999-2005 následuje přehled vybraných prací rozčleněných
podle typu publikace.

KARENTOVANÉ
ARENTOVANÉ

ČASOPISY

The Department of Finance can pride oneself
on a very extensive and qualitative publication
activity, which covers a broad spectrum of professional topics of financial theory and practice. Only since 1999, 341 studies have been
published, whose authors or coauthors are
members of the Department of Finance. Apart
from the scope of the publication activity, its
quality can be positively evaluated too, since
members of the department regularly publish
their papers in domestic and foreign journals
indexed in scientific databases, reviewed proceedings from conferences and participate in
preparing monographs and text books too. In
the recent years, the share of these prestigious
publications has been increasing.
The publication activity of the department is
firmly linked with research, therefore, a large
part of listed publications are outputs of grants
and research projects, which were and are
solved within the department. Since the results
of research are often presented at scientific
conferences abroad, all conference presentations stated in Chapter 8 are also parts of publication activity of the department. For a
detailed illustration of its scope and nature in
1999-2005, the overview of selected publications itemized according to type of publication
follows.

/ J OURNALS

INDEXED IN SCIENTIFIC DATABASES

1. STAVÁREK, D. Odhad faktorů ovlivňujících efektivnost bank v nových členských zemích před jejich
vstupem do EU. (Estimation of Factors Determining Efficiency of Banks in New EU-members before
Joining the EU). Ekonomický časopis. 2005, vol. 53, no. 6, pp. 593-610. ISSN 0013-3035.
2. STAVÁREK, D. Stock Prices and Exchange Rates in the EU and the United States: Evidence on Their
Interaction. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. 2005, vol. 55, no. 3-4, pp. 141161. ISSN 0015-1920.
3. GAZDA, V., KOŘENÝ, K., VÝROST, T. O zlyhaní tradičného škálovania štandardnej odchýlky výnosností kapitálových aktív. (On a Failure of the Traditional Scaling of Standard Deviation of Capital Assets
Return). Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. 2004, vol. 54, no. 7-8, pp. 325-334.
ISSN 0015-1920.
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STAVÁREK, D. Banking Efficiency in Visegrad Countries before Joining the European Union.
European Review of Economics and Finance. 2004, vol. 3, no. 3, pp. 129 - 167. ISSN 1645-35-6.
POLOUČEK, S., ČEPELOVÁ, A. Aplikácia strategických metód na hodnotenie portfólia bankových
produktov. (Aplication of Strategic Methods on Evaluation of the Banking Products Portfolio)
Ekonomický časopis. 2003, vol. 51, no. 6, pp. 688-707. ISSN 0013-3035.
KOŘENÝ, K., CHOVANCOVÁ, B., FABOVÁ, L. Vývojové trendy vo svetovej ekonomike a na
kapitálových trhoch. (Development Trends in the World Economy and on Capital Market). Ekonomický
časopis. 2003, vol. 51, no. 4, pp. 390-408. ISSN 0013-3035.
KULHÁNEK, L., FRAIT, J., KOMÁREK, L. An Analysis of Inflation in the Czech Republic Using the
P* Model. Eastern European Economics. 2000, vol. 38, no. 4, pp. 54-72. ISSN 0012-8775.
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K NIHY

A MONOGR AFIE

/ B OOKS

AND MONOGR APHS

1. POLOUČEK, S. (ed.) Reforming the Financial Sector in Central European Countries. Houndmills,
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan Publishers Ltd., 2004. 248 p. ISBN 1-4039-1546-6.
2. STAVÁREK, D. Restrukturalizace bankovních sektorů a efektivnost bank v zemích Visegrádské skupiny.
(Restructuring of Banking Sectors and Efficiency of Banks in the Visegrad Countries). Karviná: Slezská
univerzita, 2005. 156 p. ISBN 80-7482-319-6.
3. KULHÁNEK, L. Inflace a P-Star model v České republice.(Inflation and P-Star Model in the Czech
Republic). Karviná: Slezská univerzita, 2004. 166 p. ISBN 80-7248-134-7.
4. KULHÁNEK, L. (ed.) Komparace kapitálových trhů v České republice a Evropské unii. (Comparison of
Capital Markets in the Czech Republic and the European Union). Karviná: Slezská univerzita, 2004. 308
p. ISBN 80-7248-289-0.
5. LIŠKA, V., STAVÁREK, D. Světové a regionální finanční instituce. (World and Regional Financial
Institutions). Praha: Professional Publishing, 2003. 156 p. ISBN 80-86419-40-1.
6. VESELÝ, I. Re-conversion Financial Sources. Karviná: Slezská univerzita, 2003. 92 p. ISBN 80-7248-220-1.

KAPITOLY
APITOLY

V KNIHÁCH

/ B OOK

CHAPTERS

1. KULHÁNEK, L., MATUSZEK, S. Macroeconomic Factors and the Stock Market. In LIS, S., MIKLASZEWSKI, S. Transformacja, Integracja, Globalizacja. Krakow: Akademia ekonomiczna w Krakowie,
2004, pp. 467-488. ISBN 83-917312-7-8.
2. POLOUČEK, S. Bank Branches as a Competition Instrument. In HANISZ, RN. ZNANIECKA, K.
(eds.) Finance in Enlarged European Union. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004,
pp. 181-190. ISBN 83-7246-285-2.
3. SKAUNIC, I. Using Euro in the Czech Republic - Sooner or Later? In HANISZ, RN. ZNANIECKA,
K. (eds.) Finance in Enlarged European Union. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004,
pp. 219-226. ISBN 83-7246-285-2.
4. STAVÁREK, D. Causalities between Stock and Foreign Exchange Markets: Evidence from Selected EUMember Countries. In HANISZ, RN., ZNANIECKA, K. (eds.) Finance in Enlarged European Union.
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. pp. 233-243. ISBN 83-7246-285-2.
5. ECKART, K., EHRKE, S., KRÄHE, H., ECKART-MÜLLER, I., MEZULÁNÍK, J., VESELÝ, I. Social,
Economic and Cultural Aspects in the Dynamic Changing Process of Old Industrial Regions - Ruhr
District (Germany), Upper Silesia (Poland), Ostrava Region (Czech Republic). Münster: Lit Verlag
Münster, 2003, pp. 259-376. ISBN 3-8258-6784-6.
6. POLOUČEK, S. Banking and Financial Sector. In DECUETO, C., HÁJEK, L. (eds.) Politics and
Economics in the Czech Transition. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, pp. 96-109. ISBN 80-7041232-1.

U ČEBNÍ

TEX TY

/ T EXTBOOKS

1. POLOUČEK, S. Bankovnictví. (Banking). Karviná: Slezská univerzita, 2005. 390 p. ISBN 80-7248-287-4.
2. SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk. (Payments and Transactions). Distanční studijní
opora. Karviná: Slezská univerzita, 2005. 257 p. ISBN 80-7248-287-4.
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3. RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. (Financial Analysis). Distanční studijní opora. Karviná: Slezská univerzita, 2005. 193 p. ISBN 80-7248-299-8.
4. STAVÁREK, D. International Finance: Theory and Practice in Transition Countries. Karviná: Slezská
univerzita, 2005. 186 p. ISBN 80-7248-290-4.
5. POLOUČEK, S. Peníze, banky a finanční trhy. (Money, Banking and Financial Markets). Distanční
studijní opora. Karviná: Slezská univerzita, 2004. 293 p. ISBN 80-7248-246-7.
6. ROUBÍČKOVÁ, M. Firemní finance. (Corporate Finance). Distanční studijní opora. Karviná: Slezská
univerzita, 2004. 195 p. ISBN 80-7248-247-5.
7. STAVÁREK, D. Mezinárodní finanční instituce. (International Financial Institutions). Karviná: Slezská
univerzita, 2003. 176 p. ISBN 80-7248-208-4.
8. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Vybrané problémy finanční teorie a praxe. (Selected Issues of
Financial Theory and Practice). Karviná: Slezská univerzita, 2003. 92 p. ISBN 80-7248-212-2.
9. RICHTER, J., SCISKALOVÁ, M., VESELÝ, I., WOJNAROVÁ, E. Začínáme s malým podnikáním.
(Start-up of Small Business). Karviná: Slezská univerzita, 2003. 68 p. ISBN 80-7248-219-X.
10. MATUSZEK, S., TŘASKALÍK, M., KOŘENÝ, K. Sbírka příkladů z firemních financí. (Collection of
Excercises in Corporate Finance). Karviná: Slezská univerzita, 2002. 54 p. ISBN 80-7248-080-4.
11. ROUBÍČKOVÁ, M. Firemní finance A. (Corporate Finance A). Karviná: Slezská univerzita, 2000. 93 p.
ISBN 80-7248-076-6.

R ECENZOVANÉ
ECENZOVANÉ SBORNÍKY
SBORNÍKY ZE ZAHR ANIČNÍCH KONFERENCÍ /
R EVIEWED PROCEEDINGS FROM CONFERENCES ABROAD
1. VODOVÁ, P. Demand and Supply on the Czech Credit Market. In Strategic Management from National
and Global Perspectives. Çanakale: Çanakale Onsekiz Mart University, 2005, pp. 881-897.
ISBN 975-00010-0-1.
2. POLOUČEK, S. Impact of Basel II Rules on the Capital Charge. In The Competition Power of the
European Union after the Enlargement. Proceedings of the Third International Symposium on Business
Administration. Gelibolu, Çanakale: Çanakale Onsekiz Mart University, 2004, pp. 713-719.
ISBN 975-8100-39-4.
3. ROUBÍČKOVÁ, M., MEZULÁNÍK, J. Communication Aspects of Corporate Governance. In
Corporate Governance Challenges in a Disparate World. London: World Council for Corporate
Governance, 2004, pp. 78-87. ISBN 0-9542538-1-7.
4. RŮČKOVÁ, P. The Role of Capital Structure and Financial Ratios in Firms Management. In The
Competition Power of the European Union after the Enlargement. Proceedings of the Third
International Symposium on Business Administration. Gelibolu, Çanakale: Çanakale Onsekiz Mart
University, 2004, pp. 773-778. ISBN 975-8100-39-4.
5. STAVÁREK, D. An Empirical Investigation of the Relations between Stock Prices and Exchange Rates.
In The Competition Power of the European Union after the Enlargement. Proceedings of the Third
International Symposium on Business Administration. Gelibolu, Çanakale: Çanakale Onsekiz Mart
University, 2004, pp. 791-809. ISBN 975-8100-39-4.
6. KULHÁNEK, L., MATUSZEK, S. Macroeconomic Factors and the Stock Market. In Transformacja,
Integracja, Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski. Krakow: Akademia
ekonomiczna w Krakowie, 2003, pp. 467-488. ISBN 83-917312-7-8.
7. ŠLECHTOVÁ, J. Solventnost pojišoven v České republice. (Solvency of Insurance Companies in the
Czech Republic). In Ekonomika firiem 2003. Košice: PHF EU, 2003, pp. 669-674. ISBN 80-225-1737-2.
8. KOŘENÝ, K. The experience with IPO in Czech Republic. In Finance. Veliko Tarnovo: Abagar, 2002,
pp. 737-742. ISBN 954-427-477-4.
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9. SKAUNIC, I. Cash Handling Operations in Banking Sector in the Czech Republic, Comparison with
Situation in some Countries, which are Members of the EU. In Finance. Veliko Tarnovo: Abagar, 2002,
pp. 997-1010. ISBN 954-427-477-4.
10. MALÁTEK, V, VESELÝ, I., WOJNAROVÁ, E. Změny lidských zdrojů ve starých průmyslových
regionech a podpora poradenství pro podnikatele v nich. (Changes in Human Resources in Old
Industrial Regions and Support of the Consultancy for Entrepreneurs). In Transformácia slovenskej
ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej Únie. Bratislava: NHF EU, 2002, pp. 223-229. ISBN
80-225-1658-9.

R ECENZOVANÉ
ECENZOVANÉ SBORNÍKY
SBORNÍKY Z DOMÁCÍCH KONFERENCÍ /
R EVIEWED PROCEEDINGS FROM DOMESTIC CONFERENCES
1. SKAUNIC, I. Euro a české podniky před vstupem do Eurozóny. (Euro and Czech Enterprises before
Joining the Eurozone). In Konkurenceschopnost firem. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, pp. 538-543.
ISBN 90-902713-6-7.
2. KOŘENÝ, K. Consequences of Public Company Capital Definition in Statutory Provisions. In Future
of Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. IX. Role of Banks in Corporate
Governance and Financing. Karviná: Silesian University, 2004, pp. 284-291. ISBN 80-7248-271-8.
3. RŮČKOVÁ, P. Hodnocení kapitálové struktury vybraných akciových společností. (Evaluation of Capital
Structure of Selected Public Companies). In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004, pp. 383-390.
ISBN 80-7302-075-0.
4. ŠLECHTOVÁ, J. Time Series as a Base for Calculation in Insurance Companies. In Future of Banking
after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. IX. Role of Banks in Corporate Governance
and Financing. Karviná: Silesian University, 2004, pp. 418-424. ISBN 80-7248-271-8.
5. VESELÝ, I. Podpora podnikatelských aktivit - srovnání starých průmyslových regionů. (Support of
Entrepreneurial Activities - Comparison of Old Industrial Regions). In Průmyslová krajina. Karviná:
Slezská univerzita, 2004, pp. 205-212. ISBN 80-7248-231-9.
6. MATUSZEK, S. The Asymetric Impact of News on Stock Market Volatility. In Future of Banking after
the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. VIII. Regulation and Supervision of the Capital
Market. Karviná: Silesian University, 2003, pp. 111-127. ISBN 80-7248-215-7.
7. ROUBÍČKOVÁ, M. Vybrané aspekty corporate governance plynárenských společností v České republice. (Selected Aspects of Corporate Governance in Czech Gas Companies). In Ekonomika a management bez hranic 2003. Praha: VŠE, 2003, pp. 123-126. ISBN 80-239-1538-X.
8. STAVÁREK, D. Analýza možných strategií přijetí Eura. (Analysis of Possible Strategies of the Euro
Adoption). In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: Technická univerzita, 2003,
pp. 359-363. ISBN 80-7083-758-1.
9. BIALONCZYKOVÁ, M., VODOVÁ, P. Úrokové sazby peněžního trhu v Evropské unii a České republice. (Money Market Interest Rates in the European Union and the Czech Republic). In Financování
firem. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 85-90. ISBN 80-210-3209-X.
10. POLOUČEK, S. Comparison of Banking Sectors in Central European Transition Countries. In Future
of the Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. VII. Comparison of the
Banking Sectors in Transition Countries. Karviná: Silesian University, 2002, pp. 27-36. ISBN 80-7248174-6.
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/ N ON - REVIEWED

JOURNALS

1. STAVÁREK, D. Národní vlastnictví – klíčový předpoklad úspěšnosti projektů MMF. (Country
Ownership – A Key Condition for the IMF Projects’ Accomplishment). Bankovnictví. 2003, vol. 11, no.
11, pp. 12-13. ISSN 1212-4273.
2. STAVÁREK, D. Budoucnost regionálních rozvojových bank. (Future of the Regional Development
Banks). Bankovnictví. 2002, vol. 10, no. 6-7, pp. 34-36. ISSN 1212-4273.
3. POLOUČEK, S. Jaký máme finanční systém? (What Kind of Financial System Do We Have?)
Bankovnictví. 2002, vol. 10, no. 6-7, pp. 16-17. ISSN 1212-4273.
4. STAVÁREK, D. Dopady restrukturalizace bankovního sektoru na malé a střední podnikatele. (The
Impacts of the Banking Sector‘s Restructuring on Small and Medium Enterprises). Bankovnictví. 2002,
no. 1, pp. 32-33. ISSN 1212-4273.
5. STAVÁREK, D. Základní dimenze systému podmínek v úvěrových operacích Mezinárodního měnového
fondu. (The Basic Dimensions of the Sytem of Conditionality of Lending Operations of the
International Monetary Fund). Bankovnictví. 2001, no. 12, pp. 32-33. ISSN 1212-4273.
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7.Research

7.VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Vědeckovýzkumná činnost je nedílnou součástí
aktivit pracovníků katedry. Je orientována jak
na oblast základního výzkumu, tak na oblast
metodickou a pedagogickou.
V uplynulém období byla na katedře financí řešena řada vědeckovýzkumných projektů Grantové
agentury České republiky, Fondu rozvoje
vysokých škol, Interní grantové soutěže Slezské
univerzity i dalších vědeckovýzkumných úkolů.
Tato kapitola brožury nabízí přehled a stručnou
charakteristiku výzkumných projektů, na nichž
členové katedry financí významně participovali.

G R ANTOVÁ

A GENTUR A

Č ESKÉ

The research is inseparable part of the employees'
occupation of the Department of Finance. It is oriented both on the field of basic research, and on
the methodical and pedagogical field. In the past
period, a number scientific research projects of the
Czech Science Foundation, the Development
Fund of Universities, Internal Grant Competition
of Silesian University and other scientific research
tasks have been solved at the department. This
chapter offers an overview and brief characteristics
of research projects, in which members of the
department significantly participated.

C ZECH

REP UBLIKY
UBLIKY

SCIENCE FOUNDA
FOUNDATION

I NTEGR A CE FINANČNÍHO SEKTORU NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ EU DO EMU
I NTEGR ATION OF THE FINANCIAL SECTOR OF THE NEW EU MEMBER COUNTRIES INTO
EMU
období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

THE

2005-2007
Stanislav Polouček
Lumír Kulhánek, Daniel Stavárek, Karel Kořený, Roman Matoušek, Jarmila
Šlechtová, Jan Frait, Martin Macháček, Petr Polák, Kateřina Kořená
The project responds to the needs of analyzing the
integration of new EU member states and particularly their financial sector into the EMU and considers consequences and impacts of the changes,
which were brought about by this process in relation to the financial sector. The research objective
is broken up into eight areas as for the content:
central bank, monetary policy and bank loans, economic cycle, and financial stability, mergers and
acquisitions in the financial sector, foreign
exchange markets, exchange rate policy and
regimes, capital market and collective investment,
insurance industry.
The presumed research period (2005-07) and the
structure of the research team including its existing results create very good basics for enriching
not only economic theory but also for applying
them in practice by means of partial and final conclusions of research, when setting and
carrying out monetary and fiscal policies or during
decision making of companies and financial institutions before entering the EMU and implementing the Euro.

Projekt reaguje na potřebu analyzovat integraci
nových členských zemí EU a zejména jejich
finančního sektoru do EMU a posoudit důsledky
a dopady tímto procesem vyvolaných
změn na finanční sektor. Výzkumný záměr
je obsahově rozčleněn do osmi oblastí: centrální
banka a měnová politika, měnová politika a úvěry
bank, hospodářský cyklus a finanční stabilita, fúze
a akvizice ve finančním sektoru, devizové trhy,
kurzová politika a kurzové režimy, kapitálový trh
a kolektivní investování, pojišovnictví.
Předpokládaná doba řešení (léta 2005-2007)
a složení řešitelského týmu včetně jeho dosavadních
výsledků vytvářejí velmi dobré předpoklady pro to,
aby dílčí i konečné závěry výzkumu nejen obohatily ekonomickou teorii, ale mohly být využity
i v praxi při nastavení a provádění měnové a fiskální politiky nebo rozhodování firem a finančních
institucí před vstupem do EMU a přijetím eura.
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S výsledky řešení bude odborná veřejnost
průběžně seznamována prostřednictvím vystoupení
řešitelů na vědeckých konferencích a publikováním statí v odborném tisku. Výzkum bude
završen zpracováním reprezentativní anglicky
psané monografie, která bude vydána
renomovaným nakladatelstvím v zahraničí,
případně v České republice.

Výzkumný projekt byl zaměřen na 7 základních
okruhů: 1. Komparace finančních systémů a perspektivy českého finančního trhu, 2. Teorie
a empirie modelů kapitálových trhů, 3. Testování
forem efektivnosti kapitálových trhů, 4. Rozvoj
trhů s finančními deriváty; 5. Financování firem
a primární emise na kapitálových trzích, 6. Analýza
vývoje vypořádacích systémů obchodů
na finančních trzích, 7. Finanční trhy a komparace
účetních přístupů.
V rámci řešení projektu bylo publikováno 111 statí
a příspěvků ve sbornících. Závěry řešení shrnuje
monografie:
KULHÁNEK, L. a kol. Komparace kapitálových
trhů v České republice a Evropské unii. Karviná:
Slezská univerzita, 2004. 308 s. ISBN 80-7248289-0.
Monografie podává zhodnocení charakteristik
vývoje a vzájemného propojení akciových trhů
v ČR a sledovaných zemích, posuzuje regulaci
finančních trhů v ČR a EU a seznamuje s výsledky testování efektivnosti kapitálových trhů.
Pozornost věnuje také otázkám financování firem
prostřednictvím kapitálového trhu, vzájemným
interakcím mezi akciovými a devizovými trhy,
vývoji na trzích derivátů, účetním a právním
aspektům vývoje finančních trhů.

The research project was focused on seven major
areas: 1/ Comparison of financial systems and perspectives of the Czech financial sector, 2/ Theory
and empirical evidence of capital market models,
3/ Testing forms of the capital markets efficiency,
4/ Development of financial derivatives markets, 5/
Financing companies and primary issues on capital
markets, 6/ Analysis of the development of settle-
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Výsledky řešení jsou využitelné jak z hlediska
finanční teorie, tak při tvorbě politik na ústřední
úrovni a úrovni finančních zprostředkovatelů.
Mnohé výsledky jsou již využívány ve výuce
na vysokých školách ekonomického zaměření
a studiu doktorských studijních programů.

KOMPAR
OMPAR A CE
C OMPARISON
OMPARISON

The results of solutions are applicable both in the
financial theory and when creating policies on the
central level and on the level of financial intermediaries. Many outcomes are already in use in
teaching at universities with a major in Economics
and Ph.D. study programmes.

VÝV OJE BANKOVNÍHO
BANKOVNÍHO SEK TORU VE SVĚTĚ A V
OF THE

B ANKING S ECTOR D EVEL OPMENT IN
R EP UBLIC IN THE 1990 S

období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

Č ESKÉ REP UBLICE V 90. LETECH
THE W ORLD AND IN THE C ZECH

2001-2003
Stanislav Polouček
Lumír Kulhánek, Roman Matoušek, Daniel Stavárek, Michaela Roubíčková,
Petra Růčková, Jana Janoušková, Pavel Jiříček (2001-2002), Pavlína
Konkolská (2001-2002), Jan Frait, Kamil Fuchs

Výzkumný projekt realizovaný v letech 2001-2003
byl zaměřen na devět základních okruhů výzkumu: 1. Centrální banky a komerční banky; 2.
Bankovní regulace a dohled; 3. Bankovní krize
a měnové krize; 4. Konkurence v bankovním sektoru; 5. Fúze a akvizice v bankovním sektoru; 6.
Kapitálová propojenost v bankovním sektoru
a investiční bankovnictví; 7. Elektronické a virtuální bankovnictví; 8. Účetní aspekty bankovnictví;
9. Bankovnictví v EU a mezinárodní finanční trhy.
V rámci řešení projektu bylo publikováno 91 statí
a příspěvků v časopisech a ve sbornících. Závěry
řešení shrnuje monografie:
POLOUČEK, S. (ed.) Reforming the Financial
Sector in Central European Countries.
Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave
Macmillan Publishers Ltd., 2004, 248 s. ISBN 14039-1546-6.

The research project, which was carried out from
2001 to 2003, was oriented on nine essential areas:
1/ Central banks and commercial banks, 2/
Banking regulation and supervison, 3/ Banking
and monetary crisis, 4/ Competition in the banking sector, 5/ Mergers and acquisitions in the
banking sector, 6/ Capital interconnection in the
banking sector and investment banking, 7/
Electronic and virtual banking, 8/ Accounting
aspects of banking, 9/ Banking in the EU and international financial markets.
Within the project solving, 91 studies were published
in journals and proceedings. The conclusions of
research are summarized in the monograph:
POLOUČEK, S. (ed.) Reforming the Financial
Sector in Central European Countries.
Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave
Macmillan Publishers Ltd., 2004, 248 p.
ISBN 1-4039-1546-6.
A brief characteristics and content of the monograph are listed on the following page. The first
chapter of the book along with the introduction
and detailed contents can be downloaded free of
charge on the website of the publisher:

Stručná charakteristika a obsah monografie jsou
uvedeny na následující stránce. První kapitolu
knihy společně s úvodem a podrobným obsahem
lze bezplatně stáhnout na internetové stránce
vydavatele:

http://www.palgrave.com/pdfs/1403915466.pdf
http://www.palgrave.com/pdfs/1403915466.pdf
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POLOUČEK,
POLOUČEK, S. ( ED .) R EFORMING THE F INANCIAL S ECTOR IN C ENTR AL E UROPEAN
C OUNTRIES . H OUNDMILLS , B ASINGSTOKE , H AMPSHIRE : PALGR AVE M A CMILLAN
P UBLISHERS LTD ., 2004, 248 P. ISBN 1-4039-1546-6.
The analysis in this book reflects various aspects of financial sector
transformation in selected Central European countries that are
expected to join the EU in 2004. The authors are Central European
financial experts who provide, among other things, a detailed
overview of the following main topics: Banking Regulation and
Supervision; Concentration and Efficiency of the Banking Sectors;
Financial (banking) crises in selected Central European countries; and
Monetary and Exchange Rate Development. The results of the
research done by these authors reflect an interesting fact: that there
exist important differences in the financial sector development even
in the relatively homogeneous group of selected Central European
countries, namely the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary.
PART 1: THE FINANCIAL AND BANKING SECTORS IN
TRANSITION COUNTRIES
L. Kulhánek, S. Polouček and D. Stavárek
Financial sectors and intermediation in transition countries;
Comparison of financial sector structures; Development and restructuring of banking sectors in the CEC
PART 2: THE CZECH BANKING SYSTEM IN THE 1990S: REGULATION AND SUPERVISION; R. Matoušek
The role and place of banking regulation and supervision; Banking regulation and supervision - legislative
framework; Entry into and exit from the banking sector; Deposit insurance scheme; The institutional framework of supervision and regulation
PART 3: CONCENTRATION OF BANKING SECTORS; S. Polouček
Concentration and economic theory; The concept of measurement of concentration; Concentration in the
banking sectors of the Czech Republic, Poland and Slovakia
PART 4: EFFICIENCY AND PROFITABILITY IN THE BANKING SECTOR
D. Stavárek and S. Polouček
The theoretical framework of efficiency; Cross-country analysis of relative efficiency; Privatization and
banking sector profitability; Risk and profitability of banks in CEC; Relationship between efficiency and
profitability
PART 5: COSTS OF MACROECONOMIC INSTABILITY IN ACCESSION COUNTRIES
J. Frait, L. Komárek and M. Melecký
Overview of features of the transition process in the ACC; Facts on financial instability; An empirical analysis of potential costs associated with macroeconomic instability
PART 6: EXCHANGE RATE AND MONETARY DEVELOPMENTS IN ACCESSION COUNTRIES; J. Frait and L. Komárek
Overview of discussions on the introduction of the euro; Nominal and real convergence; Exchange rate
developments in six accession countries; Inflation targets and price-level convergence
Exchange rate regimes and the speed of euro adoption; Exchange rate strategies of ACC.
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P-S TAR INDIKÁTOR INFLA CE
P-S TAR INDICATOR
INDICATOR OF INFLATION
INFLATION
období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

The project attempted for working out an own
version of the inflation model for the Czech economy. By means of the solution, the sufficient
descriptive and prediction abilities of the modified
P-Star inflation model for the Czech Republic
were achieved.
Within the project solving, the partial results were
published mainly in conference proceedings. The
complex conclusions of research are summarized
in the monograph:
KULHÁNEK, L. Inflace a P Star model v České
republice. Karviná: Slezská univerzita, 2004. 166 p.
ISBN 80 7248 134 7.
The monograph clarifies the application of the
modified P-Star model of the inflation dynamics
for a small open economy. It proved the efficiency
of this approach for modeling inflation in the
Czech Republic. The specifications of the model
and its estimation, proved that the model can serve
not only as an efficient instrument for describing
inflation dynamics in the Czech economy, but also
as a relatively stable prediction instrument in the
light of stability tests applied. With the P-Star
model for the Czech Republic, it proved appropriate to explicitly incorporate also the influence of
dynamics of the nominal exchange rate for
increasing the descriptive and prediction abilities
of the model into the standard specification of the
model with the domestic and foreign price gap and
delayed inflation values.

VLIVU VLASTNICKÉ STRUK TURY
TURY NA DIVIDENDOV OU POLITIKU
POLITIKU AKCIOVÝCH
AKCIOVÝCH
SPOLEČNOSTÍ V

A NALYSIS
NALYSIS

Č ESKÉ REP UBLICE
C ZECH R EP UBLIC

2001-2002
Lumír Kulhánek
Jan Frait, Stanislav Matuszek, Martin Melecký, Radmila Kocurková, Stanislav
Polouček

Projekt usiloval o rozpracování vlastní verze modelu
inflace pro českou ekonomiku. Řešením bylo
dosaženo odpovídající popisné a predikční schopnosti modifikovaného P-Star modelu inflace pro
ČR.
V rámci řešení projektu byly dílčí závěry publikovány zejména prostřednictvím příspěvků
ve sbornících. Ucelené závěry řešení shrnuje
monografie:
KULHÁNEK, L. Inflace a P Star model v České
republice. Karviná: Slezská univerzita, 2004. 166 s.
ISBN 80 7248 134 7.
Monografie objasňuje aplikaci modifikovaného
P-Star modelu inflační dynamiky pro malou
otevřenou ekonomiku na podmínky české
ekonomiky, která potvrdila účinnost tohoto přístupu pro modelování inflace v České republice.
Specifikace modelu a jeho odhady, které byly
provedeny, potvrdily, že model může vystupovat
nejen jako účinný nástroj popisu inflační
dynamiky v české ekonomice, ale rovněž jako
relativně stabilní predikční nástroj ve světle aplikovaných testů stability. V případě P-Star modelu pro
ČR se pak ukázalo vhodné do standardní specifikace modelu s domácí a zahraniční cenovou
mezerou a zpožděnými hodnotami inflace explicitně
zahrnout rovněž vliv dynamiky nominálního devizového kurzu pro zvýšení popisné a predikční
schopnosti modelu.

A NALÝZA

V

IN THE

Č ESKÉ

REP UBLICE

OF THE OWNERSHIP STRUCTURE ' S INFLUENCE
INFLUENCE ON DIVIDEND POLICY OF JOINT
STOCK COMPANIES
COMPANIES IN THE

období / period:
řešitel / head researcher:

C ZECH R EP UBLIC

1999-2000
Michaela Roubíčková
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Cílem grantového projektu bylo provést analýzu
podmínek, v nichž jsou uskutečňována jednotlivá
dividendová rozhodnutí firem. Pozornost byla
věnována zejména vlivu institucionálních
investorů a Fondu národního majetku jako
reprezentanta státu při výkonu vlastnických práv.
Dále byl zkoumán vliv makroekonomické situace
na vývoj dividendové politiky v České republice
a na uplatňování vlastnických práv. Byla vytvořena
datová základna nutná pro vlastní výzkum a to jak
z českých, tak ze zahraničních zdrojů. Následně
byly výsledky provedené analýzy porovnány
s informacemi ze zahraničí.
N OVÉ

MODELY
MODELY INFLA CE A JEJICH APLIKA
APLIKA CE V

(P-S
(P-S TAR
N EW

The objective of the grant project was to carry out
the analysis of conditions, in which particular dividend decisions of companies are made. In particular, attention was also paid to the influence of
institutional investors and National Property Fund
as a government’s representative in exercising
rights of ownership. Further, the effect of the
microeconomic situation on the development of
dividend policy in the Czech Republic and on
exerting rights of ownership was examined. A
database was created, what was necessary for own
research, from Czech and foreign sources.
Following, the results of the analysis carried out
were compared to information from abroad.

A

M- STAR
STAR

Č ESKÉ

REP UBLICE

MODEL INFLA CE )

MODELS OF INFLATION
INFLATION AND THEIR APPLICATION
APPLICATION IN THE

(P-S
(P-S TAR
období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

AND

M-S TAR

C ZECH R EP UBLIC

MODEL )

1997-1998
Lumír Kulhánek
Jan Frait, Stanislav Polouček, Jaroslav Ramík

Cílem projektu bylo vypracování vlastní verze
P-Star modelu inflace pro Českou republiku.
Při řešení byl původní originální P-Star model
významným způsobem modifikován na podmínky
malé otevřené ekonomiky. Pro českou ekonomiku
byla jako výchozí bod konstrukce modelu zvolena
koncepce kombinované cenové mezery. V ní je
k původní domácí složce cenové mezery přidána
také její zahraniční složka a cenová mezera vystupuje
v podobě váženého průměru cenové mezery
domácí a cenové mezery determinované
v zahraničí. Vzhledem k zmíněnému vázanému
devizovému kurzu CZK je pro vývoj české cenové
hladiny velmi důležitá kombinace monetárních
podmínek v zahraničí, které představovala SRN.
Indikace budoucího vývoje cenové hladiny a inflace
na základě uzavírání cenové mezery (směřování
skutečné cenové hladiny k dlouhodobé
rovnovážné cenové hladině) tak bere v úvahu jak
zahraniční, tak domácí faktory inflace, z nichž
monetární jsou měřeny mezerou rychlosti
(likvidity) a reálné mezerou reálného důchodu.
Dílčí výstupy výzkumu byly publikovány
průběžně, klíčové závěry byly shrnuty v časopise
Finance a úvěr, roč. 1998, roč. 48, č. 11.

The aim of the project was the elaboration of one’s
own version of the P-Star inflation model for the
Czech Republic. During the research process, the
original P-Star model was considerably modified to
the circumstances of small open economies. The
concept of the combined price gap was selected as a
starting point in the model construction for the
Czech economy. A foreign component is added to
the original domestic component and the price gap
comes up in the form of the considered average of
the domestic price gap and price gap determined
abroad. With respect to the mentioned fixed
exchange rate of CZK, the combination of monetary
conditions abroad is very crucial for the development of the Czech price level, as it is represented in
the Federal Republic of Germany. The indication of
the future development of the price level and inflation based on closing price gap (heading of the real
price level for the long term balanced price level)
takes into account both foreign and domestic inflation factors too, from which monetary ones are
measured by the gap rate (liquidity) and real ones by
the gap of the real income.
Partial outputs of research were continuously published; key conclusions were summarized in journal
Finance a úvěr, 1998, vol. 48, no. 11.
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F OND

D EVEL OPMENT

ROZV OJE VYSOKÝCH ŠKOL
ŠKOL

FUND OF UNIVERSITIES

Z PR A COVÁNÍ UČEBNIC PRO ANGLICKÉ KURZY Z OBLASTI MEZINÁRODNÍCH FINANCÍ
P REPAR
REPAR ATION OF TEX TBOOKS FOR E NGLISH -TA UGHT COURSES IN INTERNATIONAL
INTERNATIONAL FINANCE
období / period:
řešitel / head researcher:

2004
Daniel Stavárek
The main goal of the research was the working out
of teaching textbooks for courses taught in English
"International Finance A" and "International
Finance and Transition Countries." The textbook
has been prepared on such a professional and language level and to such an extent that it is possible
for a various and international group of university
students to use it, both from the point of view of
their professional knowledge and language competence. The final outcome is a textbook:
STAVÁREK, D. International Finance: Theory
and Practice in Transition Countries. Karviná:
Slezská univerzita, 2005. 186 p. ISBN 80-7248290-4.

Základním cílem řešení bylo vypracování učebního textu pro anglicky vyučované kurzy
"International Finance A" a "International Finance
and Transition Countries". Výsledný učební text
je zpracován na takové odborné a jazykové úrovni
a v takovém rozsahu, jež umožňuje jeho využití
různorodou a mezinárodní skupinou posluchačů,
a to jak z hlediska jejich odborných znalostí, tak
i jazykové připravenosti. Výsledkem řešení je učební
text:
STAVÁREK, D. International Finance: Theory
and Practice in Transition Countries. Karviná:
Slezská univerzita, 2005. 186 s. ISBN 80-7248290-4.

O BSAHOVÁ A
C ONTENT AND

METODICKÁ INOVA
INOVA CE KURZŮ Z OBLASTI MEZINÁRODNÍCH FINANCÍ
METHODICAL INNOVA
INNOVATION OF COURSES IN INTERNATIONAL
INTERNATIONAL FINANCE

období / period:
řešitel / head researcher:

2003
Daniel Stavárek

Hlavním cílem řešení projektu bylo vytvořit
inovované struktury kurzů v podobě, která bude
odpovídat moderním přístupům k náplni a výuce
mezinárodních financí a příbuzných ekonomických
disciplín. Výsledek řešení byl okamžitě implementován do všech kurzů v prezenční i distanční formě
studia a stejně tak v programu celoživotního
vzdělávání. Výsledky řešení byly a budou použity
při přípravě nových a úpravě stávajících učebních
textů a rovněž byly využity v koncipování nových
studijních oborů a specializací garantovaných
katedrou financí na základě doporučení Boloňské
deklarace.
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The main objective of the project was to create
innovated shape of courses in the form, which will
correspond to modern approaches to the content
and teaching of international finance and related
economic subjects. The outcome of the solution
was immediately implemented into all courses
both in the present and distance learning study
form, as well as in lifelong learning. The results of
the solution were and will be applied in the preparation and adjustment of new and existing textbooks, as well as in use when drafting new majors
and specializations guaranteed by the Department
of Finance based on recommendations of the
Bologna Declaration.
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I NOVA
NOVA CE STUDIJNÍCH PROGR AMŮ V OBLASTI FINANČNÍCH TRHŮ
I NNOVA
NNOVATION OF STUDYING
STUDYING PROGR AMS IN FINANCIAL MARKETS
období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

2000
Lumír Kulhánek
Stanislav Matuszek

Projekt reagoval na potřebné změny studijních
programů, které vyplývají z dlouhodobého procesu zavádění, posilování a rozvíjení exaktních,
kvantitativních analytických metod ve výuce
a studiu předmětů zaměřených do oblasti
finančních trhů. Projevuje se zejména rostoucím
propojením výuky těchto částí studijních programů s využitím standardních specializovaných
softwarových prostředků, které jsou uplatňovány
rovněž v praxi. Výsledky řešení projektu
se promítly do přípravy nového vzorového studij n í h o p l á n u s t u d i j n í c h o b o r ů Fi n a n c e
a Bankovnictví magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa.

OLSKÉ
V YSOKOŠK
YSOKOŠKOLSKÉ

VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍCH MANA GERŮ A ZAVEDENÍ
ZAVEDENÍ STUDIJNÍ SPECIALIZA CE

"F IREMNÍ
U NIVERSITY

The project responded to the necessary changes of
the study programmes, which result from the long
term process of introducing, strengthening and
developing exact, quantative and analytical methods in teaching and study of majors focused on the
field of financial markets. Mainly, it is showed by
the growing interconnection of teaching these
parts of study programmes with the use of standard specialized software instruments, which are
applied in practice too. The outcomes of project
solving were projected into the preparation of the
new sample study programme of majors Finance
and Banking of the Master study programme
Economic Policy and Administration.

FINANCE " NA

OPF S LEZSKÉ

UNIVERZITY

EDUCATION
EDUCATION OF FINANCIAL MANA GERS AND IMPLEMENTA
IMPLEMENTATION OF STUDYING
STUDYING SPE CIALIZATION
CIALIZATION

období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

"C ORPOR ATE

FINANCE " AT

S ILESIAN

UNIVERSITY

1999
Michaela Roubíčková
Stanislav Polouček, Petra Růčková

The goal of the project was the analysis of the concept
of the university education of financial managers at
Faculties of Economics in the Czech Republic and
abroad. The emphasis was put not only on the education of experts in the field of corporation management, but also on small and middle sized company
management, which represent the main initiators of
the structural changes. The analysis of the study programmes at universities in the Czech Republic and
abroad was carried out on whose basis the specialization of the major Finance was created. At the same
time, study programmes were worked out, including
the annotation of particular courses.

Cílem projektu
bylo analyzovat koncepce
vysokoškolského vzdělávání finančních managerů
na ekonomických fakultách v České republice
a v zahraničí. Důraz byl kladen nejen na vzdělávání
odborníků v oblasti řízení korporací, ale rovněž
na management malých a středních firem, které
představují hlavní iniciátory strukturálních změn.
Byla provedena analýza studijních programů
na univerzitách v ČR a v zahraničí a na jejím základě
byla vytvořena specializace Firemní finance studijního
oboru Finance. Byly současně vypracovány studijní
programy, včetně anotace jednotlivých kurzů.
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OLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PR A COVNÍKŮ POŠT A ZAVEDENÍ
V YSOKOŠK
YSOKOŠKOLSKÉ
ZAVEDENÍ
"P ENĚ ž NÍ A POŠTOVNÍ SLU
SLU ž BY " NA OPF S LEZSKÉ

U NIVERSITY

STUDIJNÍ SPECIALIZA CE
UNIVERZITY

EDUCATION
EDUCATION OF POSTAL
POSTAL EMPL O YEES AND IMPLEMENTA
IMPLEMENTATION OF STUDYING
STUDYING SPE -

CIALIZATION
CIALIZATION

"F INANCIAL

období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

AND POSTAL
POSTAL SERVICES
SERVICES " AT

S ILESIAN

UNIVERSITY

1998
Stanislav Polouček
Lumír Kulhánek, Michaela Roubíčková, Petra Růčková, Stanislav Matuszek

Cílem projektu bylo analyzovat situaci
ve vysokoškolském vzdělávání pro terciární sektor
se zaměřením na potřeby zaměstnanců pošt.
Projekt byl zaměřen především na potřeby středního a vrcholového managementu pošt a také
na speciální znalosti, které potřebují pracovníci
poštovních institucí. Řešení projektu probíhalo
v úzké součinnosti s ředitelstvím České pošty
v Praze. Výstupem projektu byl návrh
bakalářského studijního programu Peněžní a poštovní služby, který byl zaveden na OPF v Karviné
od školního roku 1998/1999.

The aim of the project was the analysis of the situation in university education for the tertiary sector
with the orientation on the needs of post office
employees. The project was primarily focused on
the needs of the middle and top management at
post offices as well as on special knowledge, which
employees of postal institutions need. The solution of the project took place in a close cooperation
with the management of the Czech Post in Prague.
The output of the project was the proposal of the
Bachelor study programme Money and Postal
Services, which has been introduced at SBA in
Karviná since 1998/1999.

I NTERNÍ GR ANTOVÁ SOUTĚ ž
S LEZSKÉ UNIVERZITY

I NTERNAL GR ANT COMPETITION
OF THE S ILESIAN UNIVERSITY

V ÝV OJ A EFEKTIVNOST BANKOVNÍCH
BANKOVNÍCH SEK TORŮ V ZEMÍCH V ISEGRÁDSKÉ SKUPINY
SKUPINY
D EVEL OPMENT AND EFFICIENCY OF BANKING SECTORS IN V ISEGR AD COUNTRIES
období / period:
řešitel / head researcher:

2005
Daniel Stavárek

Cílem projektu bylo zpracovat komplexní vědeckou
studii analyzující efektivnost bank v zemích
Visegrádské skupiny v letech 1999-2003. Hlavními
úkoly bylo zodpovědět následující otázky: Je míra
efektivnosti v zemích V4 srovnatelná s efektivností
bank v původních zemích EU? Který z bankovních
sektorů zemí V4 vykazuje nejvyšší míru efektivnosti a jaké je pořadí ostatních? Jak se míra efektivnosti v analyzovaném období měnila s důrazem
na poznání, zda blížící se a jasnější perspektiva
začlenění do EU znamenala nárůst efektivnosti
bank?

The aim of the project was to work out the complex
scientific study analyzing the efficiency of banks in the
countries of the Visegrad group from 1999 to 2003.
The main task was to answer the following questions:
Is the efficiency rate of banks in the V4 countries
comparable to the initial EU members? Which of the
banking sectors of the V4 countries shows the highest
efficiency rate and what is the order of the others like?
How did the efficiency rate change in the analyzed
period with an emphasis on knowledge and whether
the forthcoming and clearer EU integration meant to
the increase inbanks' efficiency?

Jak se od sebe liší výsledky při použití rozdílných přístupů ke stanovení míry efektivnosti?
Které faktory nejvíce determinují míru efektivnosti bankovních institucí s důrazem
na zjištění, zda jsou významnější národní
exogenní faktory nebo endogenní charakteristiky
každé banky? Jaký lze očekávat vývoj efektivnosti bankovních sektorů v zemích V4
v budoucnosti?
Závěry řešení výzkumného záměru jsou
publikovány v monografii:
STAVÁREK, D. Restrukturalizace bankovních
sektorů a efektivnost bank v zemích Visegrádské
skupiny. Karviná: Slezská univerzita, 2005.
156 s. ISBN 80-7482-319-6.

How do the results differ from each other when
using various approaches to examine the efficiency? Which factors determine most the efficiency of banking institutions with an emphasis
on findings,whether national exogenous factors
or endogenous characteristics of each bank are
more significant.What efficiency development
of the banking sectors in the V4 can be expected in the future? The conclusions of the
research are published in the monograph:
STAVÁREK, D. Restrukturalizace bankovních
sektorů a efektivnost bank v zemích Visegrádské
skupiny. Karviná: Slezská univerzita, 2005.
156 p. ISBN 80-7482-319-6.

A NALÝZA VYBR ANÝCH ASPEKTŮ HOSPODAŘENÍ
HOSPODAŘENÍ BANK V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU
A NALYSIS
NALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF BANKS ' FINANCIAL PERFORMANCE IN NEW EU- MEMBER
COUNTRIES

období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

2005
Pavla Vodová
Daniel Stavárek

Základem projektu byla příprava a zpracování
dvou vědeckých studií zaměřených na vybrané
aspekty hospodaření bank, tedy oblast, která se
v současnosti řadí mezi nejdiskutovanější v ekonomickém výzkumu. Příspěvky byly prezentovány
na prestižních mezinárodních konferencích, čímž
byla zajištěna jak kvalita studií, tak přenesení jejich
závěrů mezi odbornou veřejnost. Na základě
získaných připomínek a komentářů budou
příspěvky následně přepracovány a nabídnuty
k publikaci významným vědeckým časopisům ekonomického zaměření.

The fundamentals of the project was the preparation and elaboration of two scientific studies
focused on the selected aspects of banks' performance, then, a field, which is ranked among the most
discussed in economic research. Contributions
were presented at prestigious international conferences, thus both the quality of studies was guaranteed and transfer to the professional public. On the
basis of the observations and comments gained,
papers will be subsequently revised and offered for
the publication in prominent scientific journals
with the economic orientation.

Research
VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

P ODPOR A VĚDECKÉ ČINNOSTI MLADÝCH PR A COVNÍKŮ KATEDRY
TEDRY FINANCÍ
TMENT OF
S UPPORT
UPPORT OF SCIENTIFIC A CTIVITIES OF Y OUNG MEMBERS OF THE DEPAR
DEPARTMENT
období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

FINANC

2004
Daniel Stavárek
Pavla Vodová, Monika Bialonczyková
The objective of the project was to support the scientific activity of three young members of the
Department of Finance by means of elaborating
professional studies and presentation of their conclusions at prestigious scientific conferences
abroad, with the intention that contributions will
be published in both reviewed proceedings and in
scientific journals. In its consequence, the project
completed its plan and considerably contributed to
the improvement of the publication activity of all
researchers, as well as to the expanding of their
professional knowledge, and the improvement of
scientific work along with presentation skills. To a
considerable degree, the project also indirectly
contributed both to the improvement and acceleration of elaborating the Ph.D. thesis and qualification growth of researchers.

Cílem projektu bylo podpořit vědeckou aktivitu
tří mladých členů katedry financí prostřednictvím
zpracování odborných studií a přednesení jejich
závěrů na prestižních vědeckých konferencích
v zahraniční s tím, že příspěvky budou publikovány
jak v recenzovaných sbornících, tak i ve vědeckých
časopisech. Projekt ve svém důsledku splnil svůj
záměr a značně přispěl ke zkvalitnění publikační
činnosti všech řešitelů, k prohloubení jejich
odborných znalostí, zlepšení vědecké práce
i prezentačních schopností. Zprostředkovaně
pak projekt přispěl výraznou měrou ke zkvalitnění
a urychlení zpracování disertačních prací,
a tak i ke kvalifikačnímu růstu řešitelů.

A NALÝZA VYBR ANÝCH ASPEKTŮ CORPOR ATE GOVERNANCE V PODMÍNKÁCH Č ESKÉ REP UBLIKY
UBLIKY
A NALYSIS
NALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF CORPOR ATE GOVERNANCE IN THE C ZECH R EP UBLIC
období / period:
řešitel / head researcher:
spoluřešitelé / researchers:

2004
Michaela Roubíčková
Petra Růčková, Jiří Mezuláník
The project was oriented on the support of the scientific and publication activities of SBA's employees,
who are heading for their habilitation procedure. The
substance of the project was the preparation and elaboration in total of four scientific studies oriented on
the issues of corporate governance in the Czech
Republic. For that reason, according to their professional orientation, particular members of the research
team primarily examined the field of financing and
management of companies and issues of corporate
communication, i.e. communication with shareholders and the other subjects with an interest in the functioning of the stock company. The elaborated studies
were presented at conferences abroad.

Projekt byl zaměřen na podporu vědecké
a publikační činnosti pracovníků OPF, kteří
směřují k zahájení habilitačního řízení. Podstatou
projektu byla příprava a zpracování celkem čtyř
vědeckých studií orientovaných na problematiku
corporate governance v České republice. Jednotliví
členové řešitelského týmu proto podle svého
odborného zaměření zkoumali zejména oblast
financování a řízení akciových společností
a problematiku firemní komunikace, tedy
komunikace s akcionáři a ostatními subjekty
se zájmem na fungování akciové společnosti.
Zpracované studie byly prezentovány
na konferencích v zahraničí.
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8.Foreign Affairs

8.ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Členové katedry financí vyvíjejí celou řadu
zahraničních aktivit. Tato kapitola informační
brožury přináší přehled o výukových a studijních
pobytech pedagogů na zahraničních partnerských
univerzitách a také výběr z širokého seznamu
aktivních účastí členů katedry na zahraničních
konferencích. Program Socrates-Erasmus a rozvojové programy Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, určené na podporu učitelské mobility,
umožňují pedagogům katedry financí pravidelně
vyučovat v zahraničí, a to zejména na těchto
partnerských univerzitách:

Members of the Department of Finance are developing a number of foreign activities. This chapter
brings an overview of teaching and study stays of
university teachers at foreign partner universities
as well as a selection from an extensive list of active
participations of members of the department in
foreign conferences. Socrates and Erasmus
Programmes and Development Programmes of
the Ministry of Education, Youth and Sports
intended for the support of the teacher's mobility,
make it possible for members of the Department
of Finance to teach regularly abroad, notably at the
following partner universities:

Oulu Polytechnic (Finsko, Finland);
North Karelia Polytechnic Joensuu (Finsko, Finland);
Çanakale Onsekiz Mart University (Turecko, Turkey);
Lessius Hogeschool Antwerp (Belgie, Belgium);
University of Crete (Řecko, Greece);
Obirin University Tokio (Japonsko, Japan).

Podrobnější informace o jednotlivých výukových
a studijních pobytech a o vyučovaných kurzech
přináší následující tabulka.

More detailed information on particular teaching
and study stays and teaching courses brings the
following chart:

univerzita / university

jméno / name

téma / topic

North Karelia Polytechnic Joensuu,
Finland

Polouček

Economic Transformation in Transition
Countries

Oulu Polytechnic, Finland

Stavárek

International Finance

2005

Çanakale Onsekiz Mart University,

Veselý

Turkey

Vodová

Project Financing
Financial and Banking Sector
Financial Analysis

2004
Polouček
Oulu Polytechnic, Finland
Roubíčková
North Karelia Polytechnic Joensuu,
Finland

Stavárek

Economic Transformation in Transition
Countries
Corporate Governance
Transformation of the Financial Sector

KATEDRA FINANCÍ - HISTORIE SOUČASNOST BUDOUCNOST

-40-

Foreign Affairs
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

univerzita / university

jméno / name

Lessius Hogeschool Antwerp, Belgium

Bialonczyková

téma / topic

2003
Monetary Policy of European Union

Obirin University Tokyo, Japan

Polouček

Çanakale Onsekiz Mart University,
Turkey

Polouček

Transformation of the Financial Sector

Stavárek

Economic Transformation in Transition
Countries

Oulu Polytechnic, Finland

Transformation of the Financial Sector

2002
Aarhus Technical College, Denmark

Bialonczyková

Oulu Polytechnic, Finland

Polouček

University of Crete, Greece

Polouček

North Karelia Polytechnic Joensuu,
Finland
Lessius Hogeschool Antwerp, Belgium

Studijní pobyt / Scholarship
Economic Transformation in Transition
Countries
Economic Transformation in Transition
Countries

Stavárek

Transformation of the Financial Sector

Vodová

Financial and Banking Sector

2001
Economic Transformation in Transition
Countries

Lessius Hogeschool Antwerp, Belgium

Polouček

North Karelia Polytechnic Joensuu,
Finland

Polouček

Transformation of the Financial Sector

Stavárek

Economic Transformation in Transition
Countries

Oulu Polytechnic, Finland

Programmes for the support of the teacher’s
mobility offer a possibility for university teachers
from foreign partner universities to teach at SBA.
Antti Rovamo, director of the study programme
International Business at Oulu Polytechnic in
Finland, regularly teaches in courses guaranteed by
the Department of Finance.
Dr. Cindy Miglietti, from Accounting Faculty
Bowling Green State University in Fireland in the
USA, became a member of the department in the
winter semester of the academic year 2005/2006.
At her domestic university, she teaches financial,
managerial and cost accounting and also personal
and corporate finance. She got involved into work
of the Department of Finance by teaching
Corporate Finance in the Bachelor study programme and by teaching foreign universities within the programme Doing Business in Central
Europe and a block of other courses taught in
English.

Programy na podporu mobility učitelů nabízí
i pedagogům ze zahraničních partnerských univerzit možnost vyučovat na OPF.
V předmětech garantovaných katedrou financí
tak pravidelně každým rokem vyučuje Antti
Rovamo,
ředitel
studijního
programu
International Business na Oulu Polytechnic
ve Finsku.
Na zimní semestr akademického roku 2005/2006
se členkou katedry stala rovněž prof. Cindy
Miglietti z Firelands College Bowling Green State
Univerzity ve Firelandu v USA. Na své domovské
univerzitě vyučuje finanční, manažerské a nákladové
účetnictví a také osobní a firemní finance.
Do práce katedry financí se zapojila výukou firemních financí v bakalářském studijním programu
a výukou zahraničních studentů v rámci programu
Doing Business in Central Europe a bloku dalších
anglicky vyučovaných kurzů.

DEPARTMENT

OF

FINANCE - HISTORY PRESENT FUTURE

-41-

Foreign Affairs
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

pořadatel / organizer

jméno / name
Stavárek

University of Tartu, Estonia

Vodová

příspěvek / paper

2004
ERM II: Potential Source of Instability in the
New EU-Member Countries
Early Warning Signals and their Role in Preventing
Banking Crises. The Czech Republic Case

University of Economics,
Katowice, Poland

Polouček

Bank Branches as a Competition Instrument

Krakow University of
Economics, Poland

Kulhánek
Matuszek

Macroeconomic Factors and the Stock Market

Çanakale Onsekiz Mart
University, Turkey

Kořený

Institutions of Czech Capital Market

Skaunic

Payment Systems in the Czech Republic – Past,
Present, Future

Šlechtová
Veselý

The Birmingham Business
School, United Kingdom

Roubíčková
Růčková

Technical Reserves of Non-life Insurance
Best Practices from the Project Realised with
EU Support
The Impact of Equity Ownership on Capital
Structure of Czech Firms
2003

Kulhánek
University of Rijeka, Croatia

Veselý
Stavárek

Universita Cattolica del
Sacro Cuore, Italy
Vodová
Academy of Banking and
Finance, Bielsko-Biala,
Poland
Technical University Lisbon,
Faculty of Economics,
Portugal

Causes of Banking Crisis

Polouček

Evaluation of Risks after the EU Enlargement

Skaunic

Influence of European Integration to
Development of Payment and Settlement
Systems in Accession Countries

Šlechtová
Kořený

University of Economics,
Bratislava, Slovakia

Globalization, Financial System and Equity
Market Linkages in Transition Countries
Significant Ways of SME Support in the Old
Industrial Regions – an Application Point of View
European Banking Efficiency: A Cross-Country
Analysis of Transition and Developed Banking
Sectors

Roubíčková

Růčková
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Czech Insurance Market after the Year 1990
Odvětvová struktura primárních emisí akcií (Sector
Structure of the Primary Issues of Shares)
Vybrané aspekty corporate governance v Českých
plynárenských společnostech (Selected Aspects of
Corporate Governance in Czech Gas Companies)
Vztah připravované reformy systému důchodového
zabezpečení a komerčního pojištění v podmínkách ČR
(Relation between Pension Reform and Commercial
Insurance in the Case of the Czech Republic)
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pořadatel / organizer

jméno / name

příspěvek / paper
2002

Kořený
D Tsenov Academy of
Economics, Svishtov, Bulgaria

Kulhánek
Polouček

Krakow University of
Economics, Poland

Stavárek

University of Prešov, Slovakia

Bialonczyková
Stavárek

The experience with IPO in Czech Republic
Comparison of Capital Markets Returns in the
Czech Republic and in the EMU
The Role of Banks and Capital Markets in
Developed and in Transition Countries
The Main Features of Restructuring of Czech
Banks and the Banking Sector
Regional Specifics of Foreign Direct Investment in
the Czech Republic
2001

Aarhus School of Economics,
Denmark

Stavárek

Development of the Segment of Small and
Medium Sized Commercial Banks in the Czech
Banking Sector in the Period 1990 - 1998

Lessius Hogeschool Antwerp,
Belgium

Polouček

Valuation of Mergers and Acquisitions in Banking

University of Economics,
Katowice, Poland

Kulhánek

Monetaryzm i keynesizm a polityka pieniężna
Narodowego Banku Czech (Monetarism and
Keynesian and Monetary Policy of the Czech
National Bank)

University of Economics,
Bratislava, Slovakia

Kořený

Perspektivy IPO v ČR (Perspectives of IPO in the
Czech Republic)
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9.POŘADATELSKÁ ČINNOST
Since 1996, the Department of Finance has always
held a conference in October, called “Future of
Banking after 2000 in the World and in the Czech
Republic.” The first three conferences contained
papers, which pertained to this general topic and
particular papers were divided into conference sections. Despite certain heterogeneity of topics, the
proceedings provide evidence of many perspectives on the Czech banking sector, its development
as well as the development of banking in the
world. Since 1999, the subtitle has been added to
the main title of the conference, what meant a
closer direction of the issue discussed and papers
accepted too. Since that year, three main papers
have been placed on the programme too, and at the
same time, there was one prominent SBA graduate
among keynote speakers. Proceedings were published for each year of the conference too. The following chart contains an overview of topics and
keynote presentations of all conferences, which
have taken place so far.

Katedra financí OPF již od roku 1996 pořádá vždy
v říjnu konferenci pod názvem „Perspektivy
bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České
republice“. První tři konference obsahovaly
referáty směřující k tomuto obecnému tématu
a jednotlivé referáty byly rozčleněny do jednacích
sekcí. Přes určitou různorodost témat jsou
sborníky dokladem mnoha pohledů na český
bankovní sektor, jeho vývoj a také na vývoj
bankovnictví ve světě. Od roku 1999 byl k hlavnímu názvu konference přiřazen vždy podtitul, který
znamenal užší směřování diskutovaného tématu
a tím i přijatých referátů. Od tohoto roku rovněž
byly do programu zařazeny vždy tři hlavní referáty, přičemž v každém roce byl mezi hlavními
referujícími jeden z našich významných absolventů.
Ke každému ročníku konference byl rovněž vydán
sborník. Následující tabulka obsahuje přehled
témat a hlavních příspěvků všech doposud
uskutečněných konferencí.

2005
10th International Conference on Finance and Banking
Rent Gropp
Evropská centrální banka
European Central Bank

Iikka Korhonen
Národní banka Finska
Bank of Finland

Jan Frait
Česká národní banka
Czech National Bank

Jan Juchelka
Fond národního majetku
National Property Fund
2004

Role of banks in corporate governance and financing
Hana Chlebná
CzechInvest

Strategy of Business and Investment in the Czech Republic

Burkhard Dallosch
Commerzbank Praha, a.s.

Banks, Regulatory Requirements and Corporate Governance

Patrik Choleva
Jihomoravská plynárenská, a.s.

Company vs. Bank: Efficient Cooperation

DEPARTMENT

OF

FINANCE - HISTORY PRESENT FUTURE

-45-

Organizing of Scientific Events
POŘADATELSKÁ ČINNOST

2003
Regulation and supervision of the capital market
Zdeněk Husták
Komise pro cenné papíry
Security Exchange
Commission

Regulation of Capital Market in the Czech Republic, Status and
Activity of the Czech Securities Commission

Ivan Šramko
Národná banka Slovenska
National Bank of Slovakia

Development of Regulation and Supervision of the Slovak Capital
Market

Filip Mach
West LB London

Capital Markets: Trading vs. Regulation
2002
Role of banks in corporate governance and financing

Martin Fuchs
Asociace pro kapitálový trh
Association for the Capital
Market

Banking Sector and Capital Markets

Robert Balik
Western Michigan University,
Kalamazoo, U.S.A.

Financial Institution Mergers and Acquisitions in Czech Republic,
Hungary, Poland, and Slovak Republic in 1989-2001

Stanislav Polouček
Slezská univerzita, Karviná
Silesian University, Karviná

Comparison of the Banking Sector in Transition Countries
2001
Privatization of the banking sector

Jiří Havel
Univerzita Karlova, Praha
Charles University, Prague

Bank Privatization, Critical Look at Privatization Procedures

Milan Šikula
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovak Consolidation Agency

Consolidation, Revitalization and Restructuring in the Banking
Sector of the Slovak Republic

Jan Juchelka
Fond národního majetku ČR
National Property Fund of the
Czech Republic

The National Property Fund View on the Banking Sector
Privatization

2000
Audit and rating in the banking sector
Jon Locke
Marcela Jeníčková
Deloitte & Touche Tohmatsu

Banking - The Auditor’s Role

Petr Vinš
Czech Rating Agency, a.s.

Rating in the Czech Republic - Fast Development is a Challenge
for the Future

Jiří Korb
Duff & Phelps CZ, a.s.

The Meaning and Future of the Credit Rating
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1999
Banking and short-term prognoses of the economic development
Miloslav Vošvrda
Akademie věd ČR
Volatility and Uncertainty on Capital Markets
Academy of Sciences
Miroslav Brabec
Advantages and Disadvantages of Intuitive Approach to Forecasting (in
Société Générale
the Czech Republic)
Martin Čihák
Possibilities and Limits of Macroeconomic Forecasting in the Czech
Komerční banka, a.s.
Republic
1998
Jiří Pospíšil
Česká národní banka
Monetary Policy at the Turn of the Century
Czech National Bank
Elena Kohútiková
Slovenská národná banka Monetary Development in Slovakia
National Bank of Slovakia
1997
Miroslav Souček
Macroeconomic and Financial Environment in the Czech Republic in
IPB, a.s
1997
1996
Petr Chvojka
Main Trends of the Development of the Banking Sector and
ČSOB, a.s.
Demonstration of Globalization in the Context of Integration Processes

SETKÁNÍ KATEDER FINANCÍ

MEETINGS OF DEPAR
TMENTS OF FINANCE
DEPARTMENTS

Stalo se rovněž dobrým zvykem, že se setkávají členové kateder financí různých univerzit
na společných výjezdních zasedáních. Naše
katedra doposud pořádala dvě z těchto setkání.
Obě se konala v krásném prostředí Beskyd
na Prostřední Bečvě a na obou setkáních přijaly účast katedry financí z Ekonomické univerzity Bratislava (fakulta podnikového
manažmentu, fakulta národohospodářská),
z Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici
(fakulta financí), z Masarykovy univerzity
Brno (fakulta ekonomicko-správní), z Vysoké
školy báňské Technické univerzity (fakulta
ekonomická).
První setkání 31.1. - 1.2. 2000 mělo ryze pracovní charakter. Bylo koncipováno jako mezinárodní seminář. Druhé setkání se konalo 10.6. 11.6. 2004 a bylo pojato spíše jako společenské
střetnutí se sportovním a kulturním programem. Na pořadu bylo i jednání o pedagogické
a výzkumné činnosti zúčastněných pracoviš.

It has become a good custom that members of
departments of finance from different universities
meet during various meetings held outside of the
university. Our department has already organized
two such meetings. Both took place in the beautiful surroundings of the Beskydy Mountains in
Prostřední Bečva and in both meetings the following Departments of Finance accepted the invitation: Department of Finance at the University of
Economics, Bratislava (Faculty of Company
Management, Faculty of National Economy), from
Matej Bel University in Banská Bystrica (Faculty of
Finance), Masaryk University Brno (Faculty of
Economics and Administration), Technical
University (Faculty of Economics).
The first meeting was from 31/01/ to 01/02/2000
and was purely business like. It was drafted as an
international seminar. The second meeting was
held from 10/06/ to 11/06/2004 and it was conceived rather as a social meeting with a sports and
cultural programme. On the agenda, there were
pedagogical and research activities of the workplaces participated.
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10.Aims in the Future

10.CÍLE KATEDRY

DO BUDOUCNOSTI

Zásadnější změny v aktivitách katedry financí
závisí na případných změnách v celkovém
vysokoškolském prostředí v České republice,
na změnách na fakultě, resp. univerzitě. V tomto
směru není možno v nejbližších letech podle
mého názoru očekávat žádné zásadní „převraty“.
Stabilní, resp. mírně klesající budou i populační
ročníky, ze kterých se rekrutují uchazeči o studium
na fakultě. Katedra financí chce nepochybně
udržet a pokud možno ještě posílit vysoký standard ve výuce, vědě i výzkumu, stejně jako
v zahraniční spolupráci. Je podle mého názoru
velice dobře připravena na změny, vyplývající
z členství České republiky v EU, stále větší
otevřenosti a prostupnosti vysokoškolského
vzdělávání.
Za stěžejní úkol je zcela nepochybně možno
považovat zvyšování kvalifikační struktury pracovníků
katedry financí. V nejbližší době (do 2 let)
by měli na katedře financí přibýt dva docenti
(docentky) a jeden profesor, minimálně dva pracovníci by měli dokončit doktorské studium. Tím
by mohly být vytvořeny předpoklady k tomu, abychom se mohli začít ucházet o akreditaci
doktorského studijního programu v oboru
Finance. Tím pochopitelně záměry v akreditacích
ani v kvalifikačním růstu nekončí. Spojeny jsou
a předpokládají pravidelné získávání prestižních
grantů z GAČR, z IGS SU podporujících vědeckou
činnost mladých pracovníků a prezentaci výsledků
na domácích i zahraničních konferencích.

re crucial changes in activities of the Department
of Finance depend on the possible changes in the
general university environment in the Czech
Republic, on the changes of the faculty or university. In this respect, it is not possible, in my opinion, to expect any fundamental “radical changes”
in the nearest years. Population, from which applicants for the study at the faculty are recruiting, will
be stable or decreasing. The Department of
Finance inevitably wants to maintain a high quality of teaching, science and research standard, as
well as foreign cooperation. It is, in my opinion,
very well prepared for changes resulting from the
membership of the Czech Republic in the EU,
more openness and permeability of university
education.
Increasing the qualification of members of the
Department of Finance must be undoubtedly considered as a crucial task. In the nearest period
(within two years), the Department of Finance will
be minimally increased by two associate professors
and one professor, minimally two employees
ought to finish the doctorate study. In this way,
prerequisites will be formed for commencing our
application for the accreditation of the doctorate
study programme in the field Finance. Thus,
intentions both in accreditations and qualification
growth do not finish. They are connected and
assume the obtaining of prestigious grants from
GAČR, from IGS SU supporting the scientific
activity of young employees and presentation of
outcomes at domestic and foreign conferences.
Within the development of majors and programmes, we are considering the accreditation of
further Master and Bachelor study programmes.
Under pressure of the Ministry of Education,
Youth and Sports of the Czech Republic, the number of majors was considerably reduced. Whereas
other faculties of economics and non-economics
faculties extend the offer and also their atractiveness with their new accreditations, SBA somewhat falls behind in this respect. Financial majors
are, as for the content, more demanding, yet the
completion of them at SBA generally offers excellent preconditions for application in practice, as it
is evidenced by the application of our graduates in
practice.

V rámci rozvoje studijních oborů a programů
zvažujeme akreditaci dalších magisterských
a bakalářských studijních programů. Pod tlakem
MŠMT byl počet studijních oborů na fakultě
výrazně omezen. Zatímco jiné ekonomické
i neekonomické fakulty novými akreditacemi svoji
nabídku a tím také atraktivnost pro širší okruh
zájemců o studium rozšiřují, OPF zůstává v tomto
směru poněkud pozadu. Finanční obory patří
z hlediska obsahu k náročnějším, jejich
absolvování však dává výborné předpoklady pro
uplatnění v praxi. A to nejen obecně, ale i jejich
absolvování na fakultě, jak o tom svědčí uplatnění
našich absolventů v praxi.
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We can undoubtedly increase the attractiveness of
financial majors by offering them both in the
Czech and English languages. All prerequisites for
the language competence are unquestionably
made. So far, SBA has submitted one application
for the accreditation of two majors in the English
language that is a major in Corporate Finance and
Marketing and Management. Provided the accreditation is approved, Corporate Finance can be
immediately offered to foreign and Czech people
interested.
Still, we intend to support and maintain (expand)
those activities of the Department of Finance,
which have proved successfully and which have a
long term tradition. Not only conferences belong
to those, whose 10th anniversary is taking place at the
moment, but also regular
meetings of the Department of
Finance, at whose birth the
Department of Finance at SBA was.
The first international meeting of the
four Departments of Finance (SBA in
Karviná, FF UMB in Banská Bystrica, ESF
MU in Brno and PHF EU in Bratislava)
took place in 1997 and gradually it was
expanded to eight departments. We are
dealing here with an informal meeting of
young and experienced employees, which is
very useful for all parties participated. Discussions
concerning the direction of the scientific research
work, experience in pedagogical work and comparisons of conditions between Czech and Slovak
universities are immeasurable inspiration for every
day activities of the Department of Finance. The
“sports” like character of meetings of the
Department of Finance proves successfully, where
there is not only a business part. As far as international scientific conferences are concerned, we are
planning to organize them every two years. The
next one should take place in 2006, then in 2008.
The majority of employees of the Department of
Finance actively participates and gets involved in
cooperation with Turkish Çanakale Onsekiz Mart
University and mutual symposiums with it take
always place in odd years.

Atraktivnost finančních oborů můžeme zcela
nepochybně zvýšit i tím, že je budeme nabízet
nejen v českém, ale i v anglickém jazyce.
Jazykovou vybaveností jsou k tomu na katedře
zcela nepochybně vytvořeny všechny předpoklady.
Zatím má fakulta podánu žádost o akreditaci
dvou studijních oborů v anglickém jazyce, a to oboru
firemní finance a oboru marketing a management. Pokud bude akreditace schválena, výuka
firemních financí může být okamžitě nabídnuta zahraničním i českých zájemcům.
Nadále hodláme podporovat a udržovat
(rozšiřovat) ty aktivity katedry financí, které
se osvědčily a z nichž některé mají dlouholetou
tradici. Patří k nim nejen konference, jejíž
jubilejní 10. ročník
právě probíhá, ale
například i pravidelné setkávání kateder
financí, u jehož zrodu
katedra financí OPF SU
byla. První mezinárodní
setkání 4 kateder financí
(OPF SU v Karviné, FF UMB
v Banské Bystrici, ESF MU
v Brně a PHF EU v Bratislavě) se
uskutečnilo v roce 1997 a postupně
se rozšířilo na 8 kateder. Jedná se
o neformální setkání mladých
i zkušených pracovníků, velice užitečné
pro všechny zúčastněné. Diskuse o zaměření
vědecko výzkumné práce, zkušenosti z pedagogické práce i porovnání podmínek mezi
českými a slovenskými vysokými školami
je nesmírnou inspirací pro každodenní aktivity
katedry. Osvědčuje se také „sportovní“ charakter
porad katedry, které tak mají nejen nezbytnou
pracovní část.
Co se týká mezinárodních vědeckých konferencí,
hodláme je v budoucnu pořádat každé dva
roky. Příští by tedy měla být v roce 2006, další
potom v roce 2008. Většina pracovníků katedry
se aktivně účastní a podílí na spolupráci
s tureckou Çanakale Onsekiz Mart University
a společná sympozia s ní se konají vždy v lichých
letech.
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„Naše“ konference, kterou bychom rádi obsahově
poněkud rozšířili (a odpovídajícím způsobem
upravili její rámcový název) a výrazně zkvalitnili
publikovaný
sborník
(který
bude
mít
pravděpodobně podobu monografie z vybraných
vystoupení), bude potom stále hlavní domácí
vědeckovýzkumnou a publikační aktivitou katedry
financí.
Odpovědět, by jen rámcově, na otázku, kam
směřuje katedra financí, je nesmírně obtížné.
Na jedné straně je cíl a cesta k jeho dosažení jasný.
Na druhé straně je výsledkem aktivit poměrně
širokého okruhu lidí, jejich úsilí, zájmu, možností.
Chtěl bych poděkovat všem současným i dřívějším
spolupracovníkům na katedře za jejich dosavadní
práci i spolupráci. Je to především dílo kolektivu
a věřím, že tento kolektiv bude posunovat stejným
směrem i tempem katedru financí i v budoucnosti.

We would like to broaden slightly “our” conference as
far as the content is concerned (and correspondingly,
its new framework title is to be adjusted) and noticeably to improve the published proceedings (which
will probably have a form of the monograph from
selected presentations), will still be then the main
domestic scientific research and publication activity of
the Department of Finance.
With the intention of answering the question in general features, where the Department of Finance is
heading for, is very complex. On one hand, the aim
and way to achieve it is easy. On the other hand, it is a
result of activities of a relatively broad circle of people,
their effort, interests and possibilities. I would like to
thank all current and former coworkers at the
Department of Finance, for their existing work and
cooperation. First of all, it is a job of the team of people and I believe this team will move the Department
of Finance in the future in the same direction and at
the same pace.

Stanislav Polouček

Stanislav Polouček
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11.Photo Gallery

11.FOTOGALERIE
Setkání kateder financí.
Smolenice, Slovensko
květen 2005

Meeting of departments of finance
Smolenice, Slovakia
May 2005

Organizační zajištění konference …
OPF Karviná
říjen 2003

Organization support of the conference …
SBA Karviná
October 2003
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Mezinárodní konference Perspektivy
bankovnictví …
OPF Karviná
říjen 2004

International Conference Future
of Banking …
SBA Karviná
October 2004
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Mezinárodní konference Perspektivy
bankovnictví …
OPF Karviná
říjen 2004

International Conference Future
of Banking …
SBA Karviná
October 2004

DEPARTMENT

OF

FINANCE - HISTORY PRESENT FUTURE

-53-

Photo Gallery
FOTOGALERIE

Výuka mimo školní budovu
OPF Karviná
duben 2004

Teaching outside the school building
SBA Karviná
April 2004

Výuka v zahraničí
North Karelia Polytechnic
Joensuu, Finland
září 2003

Teaching abroad
North Karelia Polytechnic
Joensuu, Finland
September 2003
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