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PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 
 
 
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 
nar. 31. října 1960 v Třebíči 
bydliště: Praha 6, U Gabrielky 569 

 

 
Vzdělání  
1980 gymnázium v Třebíči 
1984 Ing., Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Finance  
2003 Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Finance 
2005 doc., Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Finance 

Průběh zaměstnání a akademické funkce 
1984 – dosud Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví 
1994 – 1998 vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví,  
2006 – 2014 děkan Fakulty financí a účetnictví 
2014 – dosud prorektor pro studijní a pedagogickou činnost 
 
Aktuální členství ve vědeckých a redakčních radách 
2006 – dosud člen vědecké rady VŠE v Praze 
2006 – dosud člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 
2019 – dosud  člen vědecké rady Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity Bratislava 
2016 – dosud člen oborové rady doktorského studia Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity Bratislava 
2017 – dosud člen oborové rady doktorského studia Vysoké školy finanční a správní 
2014 – dosud člen redakční rady časopisu Bankovnictví 
2000 – dosud člen vědeckého grémia České bankovní asociace 

Členství v dalších radách a komisích 
2009 – dosud člen Rozkladové komise ČNB 
2004 – dosud člen správní rady Certifikačního ústavu VŠE v Praze 
2017 – dosud předseda auditního výboru společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 
2017 – dosud člen dozorčí rady společnosti Komerční banka a.s.  
2017 - dosud hodnotitel NAÚ pro oblast vzdělávání Ekonomické obory 
2021 - dosud předseda Rady finanční akademie Zlaté koruny 

Odborný zájem 
Pedagogická i vědecká činnost je zaměřena především na oblast komerčního bankovnictví (řízení bankovních rizik, 
bankovní produkty, bankovní systémy) a finančních derivátů (obchodování, ohodnocování, využití pří řízení rizik). 

Garance studijních programů a předmětů na VŠE  
Garant bakalářského studijního programu Bankovnictví a pojišťovnictví 
Garant navazujícího magisterského studijního programu Bankovnictví a pojišťovnictví 
Garant a přednášející předmětu 1BP403 Bankovnictví II 

Publikační činnost (výběr) 
Oceňování finančních derivátů. Auditor. 2019, roč. 26, č. 7, s. 11–13. ISSN 1210-9096. 
K některým otázkám budoucnosti českého bankovnictví. Praha 22. 10. 2012. In: Bankovnictví v proměnách času. 

Praha: Česká bankovní asociace, 2012, s. 17–23. ISBN 978-80-260-3016-4.  
Deriváty. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. 298 s. ISBN 978-80-245-1435-2.  
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Peněžní ekonomie a bankovnictví. (spoluautor) 7. vyd. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-279-6. 
Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha: Linde, 2005. 581 s. ISBN 80-7201-515-X.  
Reforma OTC derivátového trhu (Diskuse k otázkám derivátového trhu). Český finanční a účetní časopis, 2013, roč. 8, 

č. 4, s. 137–144. ISSN 1802-2200. 
Je bankovní unie budoucností pro stabilitu evropského bankovnictví? Český finanční a účetní časopis, 2012, roč. 7, č. 

3, s. 18–27. ISSN 1802-2200.  
K některým otázkám zjišťování churningu u derivátů. Český finanční a účetní časopis, 2012, roč. 7, č. 4, s. 6–14. ISSN 

1802-2200.  

Vědecké granty - řešitel 
1999 – 2001  Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu. GAČR 
2005 – 2008  Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu EU. GAČR 

Získaná ocenění 
2014 Ocenění ICC ČR za dlouhodobý mimořádný přínos ve vzdělávání v oboru finančních a bankovních služeb v ČR 
2005  Cena rektorky za prestižní publikace VŠE 2005 za monografii Bankovnictví pro bankéře a klienty 

Jazykové znalosti  
angličtina  
 

 

 

 

 

 


