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VŠE udělila čestný doktorát profesorovi
Henry Mintzbergovi
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 převzal kanadský odborník pro oblast managementu
Henry Mintzberg čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky
Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Henry
Mintzberg se celou svoji profesní kariéru věnuje problematice managementu a
business strategií, postupně se zaměřoval na povahu manažerské práce a pracovní
role manažerů, organizační strukturu a její efektivní design, strategické plánování a
řízení a také vzdělávání v oboru managementu. Je profesorem managementu na
McGill University v Montrealu a hostujícím profesorem na řadě univerzit v Evropě i v
zámoří.
Praha 10. listopadu 2016
Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor oeconomiae honoris
causa“ profesorovi Mintzbergovi na základě návrhu Vědecké rady Fakulty
podnikohospodářské VŠE. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve
Vencovského aule VŠE za účasti téměř 400 hostů, včetně rektorů, prorektorů a dalších
představitelů vysokých škol v České republice, na Slovensku, v Kanadě, ve Francii a
v Lichtenštejnsku. Přítomni byli také velvyslanci několika zemí, včetně velvyslankyně Kanady
v České republice, Její Excelence paní Barbary Richardson.
Profesor Mintzberg je předním světovým odborníkem v oblasti managementu. Zasloužil se o
zásadní posun v oblasti organizační teorie, kde vedle jiného rozpracoval koncept adhokracie
a inovativní organizace (jako opak byrokracie). V oblasti strategického plánování bývá stavěn
jako protiklad prof. Porterovi, zejména jeho důrazem na „emergent strategy“ přístup, který
vychází z předpokladu, že kvalitní strategie může vznikat „z neformálních diskusí na různých
úrovních organizace“, spíše než vnuceným způsobem „shora“.
Mintzberg je nicméně uznáván nejen pro svůj přínos v akademickém světě, ale i ve světě
businessu. Jeho názory ovlivnily a formovaly největší odborné autority soudobého
managementu. V minulých letech působil jako akademik na nejlepších světových
universitách a přizvaný odborník na rozvoj managementu po celém světě. Jeho zásadním
přínosem je inovátorský pohled na manažerské funkce, resp. manažerské role, zkoumání
každodenního života manažera a v důsledku toho alternativní přístup ke vzdělávání a rozvoji
manažerů.
„Henry Mintzberg je pro mě velkou inspirací jako člověk hledající méně zjevné pravdy a
odvážně kritizující to, co považujeme často nekriticky za samozřejmé. Vždy, když
poslouchám nebo čtu profesora Mintzberga, mám námět na přemýšlení či mě přivede k
novému pohledu na nějaké manažerské či společenské téma,” říká Ing. Petr Knap, MBA,
člen Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE a zároveň vedoucí partner
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podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY ve střední a jihovýchodní
Evropě.
Během slavnostního předávání čestného titulu ve Vencovského aule VŠE vystoupil Henry
Mintzberg s krátkou přednáškou na téma „Rebalancing Society“. Stejný název nese i jeho
poslední kniha z roku 2015, kde mimo jiné poukazuje na to, že pojem socialismus se
převážně ve Spojených státech stal hanlivým označením, které zanechává pocit toho, že se
sociálními věcmi se pojí vždy něco zlého, zatímco kapitalismus reprezentuje pouze to dobré.
xxx
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 17 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
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