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ŽIVOTOPIS 

Jméno a příjmení, titul PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. 

Datum a místo 

narození 
1971, Jihlava 

Vysokoškolské 

vzdělání a další 

akademický růst 

2018 – 2019  

MSc. (Master of Science) Ústav práva a právní vědy, o.p.s.  

Specializace: Management 

Závěrečná práce: Analýza osobní efektivity u vybraného segmentu 

vysokoškolských studentů 

2017 – 2018  

PaedDr. (doktor pedagogiky) Vysoká škola DTI, Dubnica na Váhom 

2014 – 2015  

MBA (Master of Business Administration), Ústav práva a právní vědy, 

o.p.s.Vzdělávací program: Master of Business Administration  

Specializace: Řízení lidských zdrojů a personální management 

Závěrečná práce: Analýza manažerských funkcí a vybraných klíčových 

manažerských činností vedoucího katedry na vysoké škole 

2005 – 2009  

Ph.D (Doctor filosofie), Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 

fakulta) 

1990 – 1995  

Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta 

Průběh zaměstnání 

2020 – doposud: Katedra řízení lidských zdrojů, vedoucí katedry  

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

2015 – 2021: Ústav podnikové strategie, ředitel 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

2006 – doposud: akademický pracovník (odborný asistent) 

Vykonávané činnosti: vedení týmu akademických a THP pracovníků, 

pedagogická činnost, úzká spolupráce s ekonomicky a technicky 

zaměřenými katedrami (např. Doprava a logistika), firmami a externími 

subjekty v oblasti tvůrčí a projektové činnosti 

Garant předmětů: Personální management, Řízení Lidský zdrojů 

Podnikatelská etika, Manažerské dovednosti, Time management 

Tvorba a garantování nových předmětů: Social responsibility and 

ethics, Podnikatelská etika a CRS,Time management, Vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců 

Příprava nových studijních programů: Bc. SP Řízení lidských zdrojů 

Garant Studijních programů 

od 2015: Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele (Celoživotní 

vzdělávání VŠTE) 

- odborných předmětů technických, praktického vyučování a 

odborného výcviku odborných předmětů a odborného výcviku v 

oblasti ekonomiky 

od 2017: Bachelor of Business Administration (BBA) 

- zaměření Oceňování podniku 

2001 – 1995: Pedagog – pedagogická činnost na středních a vyšších 

odborných školách 

Průběh pedagogické 

činnosti 

Uvedeno v samostatném listě: Prehľad pedagogickej praxe. 
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Odborné anebo 

umělecké zaměření 

Management; řízení lidských zdrojů; personální management; 

podnikatelská etika; společenská odpovědnost; podnikové vzdělávání 

Publikační činnost a 

autorská osvědčení 

Uvedeno v samostatném listě: Prehľad publikačnej činnosti 

Účast na projektech 

Nejvýznamnější realizované projekty: 

Technologická agentura České republiky – 4 řešené projekty 

Specifický vysokoškolský výzkum – 2 řešené projekty 

Dotační program Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých 

školách v JčK – 1 řešený projekt 

INTERREG: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 – 1 řešený projekt 

Interní grantová soutěž VŠTE – 1 řešený projekt 

Podrobně uvedeno v samostatném listě: Prehľad vedecko-výskumnej 

činnosti. 

Ohlasy na vědeckou 

činnost 

Uvedené na samostatném listě: Ohlasy 

Členství v redakčních 

radách a oponent 

publikací 

Člen akademických rad: 

2016 – dosud – člen Akademická rada Vysoké školy evropských a 

regionálních studií v Českých Budějovicích 

2012 – dosud – člen Akademická rada Vysoké školy technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích  

2015 – 2021 – předseda Akademické rady Ústavu podnikové strategie 

VŠTE v Českých Budějovicích 

Vědecké časopisy: 

2015 – dosud – místopředseda mezinárodní redakční rady recenzovaného 

vědeckého časopisu Auspicia (databáze Erih Plus) 

2015 – 2018 – šéfredaktor vědeckého recenzovaného časopisu Littera 

Scripta (databáze Erih Plus) 

2016 – dosud - člen mezinárodní redakční rady vědeckého recenzovaného 

časopisu Izvestiya UrGEU (Uralská státní ekonomická univerzita)  

2017 – dosud - člen redakční rady odborného recenzovaného časopisu 

Journal of Valuation and Expertness  

Člen Sněmu Rady vysokých škol za Vysokou školu technickou a 

ekonomickou v Českých Budějovicích, 2012 – dosud 

Člen Akademického senátu VŠTE v Českých Budějovicích, 2005 – 2015 

Soudní znalec - 1999 – dosud  

Oponent projektů Fondu rady vysokých škol České republiky 

Jazykové znalosti Anglický jazyk C1, německý jazyk C1, ruský jazyk B2 

Kontaktní adresa 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

Ústav podnikové strategie 

Nemanická 436/7, 370 10 České Budějovice 

caha@mail.vstecb.cz 

 


