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Vážení absolventi a absolventky, 
Den s VŠE zatím nenajdeme v kalendáři významných dnů České 
republiky, přesto tam dle mého názoru patří. Ukazuje totiž, 
že význam vysoké školy nespočívá primárně v tom, kolik má 
studentů a jaké dostávají známky. Význam školy se potvrzuje 
tím, jak jsou úspěšní její absolventi a jak se jim se znalostmi 
a kontakty, které jim škola zprostředkovala, daří v jejich dalším 
profesním životě. Z tohoto pohledu velmi rád konstatuji, že VŠE 
je jednou z nejvýznamnějších vysokých škol v České republice.

Když se bavím s absolventy, často zaznívá otázka, jak by bylo 
možné se zapojit do toho, co VŠE dělá a pomoci škole svými 
znalostmi, životními zkušenostmi nebo ji podpořit jinou cestou.
Jednou z nových možností je podnikatelský akcelerátor xPORT 
VŠE, o jehož založení jsme Vás informovali v předchozím 
Zpravodaji. Jde o centrum podnikání na VŠE, které podporuje 
podnikatelské projekty, pomáhá s business plány a zahraniční 
expanzí existujících firem. Dále poskytuje konzultační služby 
odborníků VŠE a vzdělává všechny, kteří o tuto oblast mají 
zájem. V této chvíli v xPORTu běží 14 podnikatelských projektů 
a zhruba stejný počet projektů pro firmy. Nejedná se tedy o nic 
teoretického, ale o zcela prakticky zaměřenou aktivitu. 

xPORT je záměrně koncipován tak, aby byl otevřen i mimo 
komunitu současných studentů či zaměstnanců VŠE. Zapojit se 
můžete jako poradci, mentoři či investoři existujících reálných 
podnikatelských projektů, konzultanti spolupracující na projek-
tech pro korporátní společnosti nebo se jen s námi a studenty 
podělit o Vaše profesní zkušenosti. Stejně tak budeme rádi, 
pokud xPORT bude moci podpořit či spolupracovat na Vašem 
vlastním podnikatelském projektu nebo pro Vaši společnost 
připravit nová řešení v oblastech, které Vás pálí. První z našich 
absolventů se xPORT rozhodl i finančně podpořit.

I spuštění xPORTu mi potvrdilo, jak aktivní absolventi VŠE jsou. 
To naši školu neuvěřitelně obohacuje. Doufám, že v budoucnu 
se na VŠE budete vracet nejen jednou ročně na Den s VŠE, ale 
také jako na místo, kde se můžete stále dozvědět a zkusit si 
něco nového. 

Ota Novotný
Ředitel xPORT VŠE
http://xport.vse.cz

ÚVODNÍ SLOVO

http://xport.vse.cz
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Fakulta financí a účetnictví, přední univerzitní pracoviště v České 
republice zaměřené na oblast financí a účetnictví, má akreditaci 
na obory bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského 
studia, rovněž tak i pro habilitační a profesorská řízení. Vychovává 
odborníky v oblasti financí, peněžních institucí, peněžních a kapi-
tálových trhů, daňové správy, v oblasti teorie a praxe účetnictví, 
a to finančního účetnictví s hlavním těžištěm v účetních výkazech 
i manažerského účetnictví s těžištěm ve zpracování a poskyto-
vání informací pro vnitřní rozhodování, dále v oblasti finančního 
řízení a kontroly podniků, auditingu a vychovává rovněž peda-
gogy – učitele odborných ekonomických předmětů na středních 
školách. Vysokou úroveň fakulty potvrzuje to, že se každoročně 
umísťuje na předních místech v žebříčku ekonomických fakult, 
který v posledních letech sestavují pravidelně Hospodářské noviny. 
Mezi hlavní priority fakulty patří vysoká odborná kvalita absolven-
tů a jejich vynikající uplatnění na trhu práce, vědecko-výzkumná 
činnost těžící z úzkého kontaktu fakulty s tuzemskými i meziná-
rodními odbornými organizacemi, internacionalizace pedagogické 
činnosti fakulty, práce s absolventy a odbornou veřejností v oblasti, 
celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě i úzké propojení všech 
aktivit fakulty s praxí.

Z úzkého propojení fakulty s praxí vyplývá i její zapojení do celoživot-
ního vzdělávání, které Vysoká škola ekonomická v Praze poskytuje. 
Fakulta nabízí tradičně největší množství kurzů pro odbornou 

veřejnost, kromě toho pořádá každoročně velké množství odborných 
konferencí, seminářů a workshopů. Více informací získáte na webo-
vých stránkách FFÚ – http://ffu.vse.cz

Fakultě byla udělena mezinárodní akreditace na vybrané předměty 
v rámci kvalifikace Asociace profesních účetních ACCA. Studenti 
fakulty využívají výhod plynoucích z udělení akreditace tím, že po ab-
solvování akreditovaných předmětů mohou získat podle zaměření 
svého studijního oboru jednu až pět zkoušek prvního stupně ACCA 
kvalifikace. 

Fakulta se aktivně podílí na činnosti odborných mezinárodních or-
ganizací, každoročně roste počet studentů vyjíždějících do zahraničí 
i nabídka kurzů vyučovaných v cizích jazycích. Kromě doktorského 
studia v angličtině, které fakulta nabízí, byl nově akreditován i nava-
zující magisterský program Finance and Accounting (MIFA).

Pozvání na konferenci Fakulty financí a účetnictví, která 
se uskuteční v květnu 2015:
„16. ročník konference Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze proběh-
ne 29. května 2015. K prezentaci v odborných sekcích bylo přijato 91 
příspěvků z oblasti účetnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové 
teorie, veřejných financí a zdanění, oceňování podniku. Plánovaný 
začátek v 9:00 na místnosti RB209. Podrobný program konference 
bude zveřejněn v polovině května na webu   http://convention.vse.cz“

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Fakulta informatiky a statistiky se dlouhodobě soustředí 
na zvýšení intenzity spolupráce mezi akademickou sférou 
a praxí. Tuto spolupráci rozvíjí fakulta v mnoha směrech, ať 
již se jedná o vzdělávání absolventů v odborných kurzech 
Celoživotního vzdělávání, podpory implementace praktic-
kých aspektů ve výuce, užší kontakt studentů s praxí ve for-
mě aktivit nad rámec předmětů nebo spoluprací s institu-
cemi a realizací projektů pro soukromou ale i veřejnou sféru.

Nabídka kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání se v posledních letech 
rozrostla na úctyhodných 36 kurzů, které jsou vypisovány v závislosti 
na poptávce. Tyto kurzy jsou nabízeny jak studentům, tak zejména 
absolventům a široké veřejnosti. Nabízené kurzy je možné modifikovat 
na přání účastníků, a to jak z hlediska obsahu, tak např. časové dotace. 
Nabídku stávajících kurzů a seznam možných témat v dalších oblas-
tech naleznete na http://fis.vse.cz/czv/odborne-kurzy.

V průběhu minulého roku se při VŠE rodil ambiciózní projekt 
akcelerátoru s názvem xPORT. Fakulta informatiky a statistiky, zejména 
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., se do tohoto projektu velmi intenzivně 
zapojila a již od samotného počátku, kdy tento projekt vznikal, ho 
považuje za jednu z důležitých priorit rozvoje fakulty a školy. Možnosti 
zapojení absolventů VŠE do xPORTu jsou velmi široké. Podmínkou 

pro přihlášení projektu nebo nápadu do xPORTu totiž je, aby část 
týmu tvořili studenti nebo absolventi VŠE. Zkušenější absolventi VŠE 
mají možnost zapojit se do xPORTU také jako mentoři či potenciální 
investoři. A firmy mají možnost se prostřednictvím xPORTu obracet 
na studenty VŠE a spolupracovat s nimi na projektech z oblasti 
marketingu, financí, IT a dalších odvětvích, kterým se VŠE věnuje. Více 
informací najdete na xport.vse.cz.

Spolupráce se soukromými i veřejnými institucemi je jednou 
z podporovaných aktivit pracovních týmů fakulty. Na počátku 
dubna 2015 převzali zástupci Fóra pro otevřená data Cenu ministra 
vnitra za přínos k rozvoji informačních a komunikačních technologií 
ve veřejné správě. Ministerstvo vnitra ocenilo Fórum za dlouholetou 
podporu a propagaci otevřených dat. Členy Fóra pro otevřená 
data jsou Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. a Ing. Jan Kučera z Fakulty 
informatiky a statistiky a nejen toto ocenění je důkazem, že aktivity 
pracovníků fakulty jsou mezi odbornou veřejností respektovány 
a uznávány.

Informace o akcích pořádaných fakultou můžete najít na webu 
fis.vse.cz nebo na stránkách s informacemi pro absolventy 
absolventi.vse.cz, kde si můžete zřídit automatické zasílání 
informací o pořádaných akcích emailem.

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY

http://ffu.vse.cz
http://convention.vse.cz
http://fis.vse.cz/czv/odborne-kurzy
http://xport.vse.cz
http://fis.vse.cz
http://absolventi.vse.cz


DEN S VŠE 2015 3

Fakulta mezinárodních vztahů se 
snaží dělat čest svému názvu 
ve všech základních směrech 
svého rozvoje, a to prostřednic-
tvím vysílání studentů na studium 
a stáže v zahraničí a výukou 
zahraničních výměnných studen-
tů, získáním prestižních zahranič-

ních akreditací pro studijní obory, rozvojem oborů vyučova-
ných v angličtině, zapojováním zahraničních hostujících 
profesorů do výuky i vědecko-výzkumnou činností ve spolu-
práci se zahraničními partnery. 

Rok 2014 byl pro Fakultu náročný především z důvodu obhajoby 
mezinárodní akreditace EPAS, která byla oboru Mezinárodní obchod 
a jeho anglickému ekvivalentu International Business udělena v roce 
2012. Mezinárodní akreditaci EPAS uděluje European Founda-
tion for Managerial Development těm oborům a institucím, které 
plní mezinárodně srovnatelné kvalitativní ukazatele při nastavení 
odpovídajících kontrolních mechanismů, které se týkají dosahování 
relevantních výstupů z učení a připravenosti absolventů na náročné 
podmínky uplatnitelnosti na světových trzích. Procesem prověrky 
prošla Fakulta úspěšně a akreditace EPAS jí byla prodloužena na další 
tři roky. Fakulta využila prověrky EPAS zejména k nastavení para-
metrů strategického rozvoje, což jí umožňuje rozvíjet se i nadále 
v souladu se světovými trendy manažerského vzdělávání a vzdělává-
ní v mezinárodních vztazích, jako je diplomacie, evropská integrace 
nebo politologie. 

Fakulta je také vyhledávána řadou hostujících profesorů z celého 
světa – Evropy, USA, Asie. Někteří z nich přijíždějí opakovaně a obo-
hacují výuku kurzy z oblastí, ve kterých jsou uznávanými experty. 
Studenti si tak mohou před svým výjezdem na studium nebo 
na stáž do zahraničí vyzkoušet, jaké metody výuky jsou uplatňo-
vány v zahraničí a zároveň vyhodnotit své schopnosti zvládnout 
výuku v cizím jazyce. Kurzy hostujících profesorů spolu s početnými 
kurzy vyučovanými v angličtině kmenovými vyučujícími Fakulty 
pak vytvářejí širokou nabídku pro výměnné studenty, kteří přijíždějí 
z více než 220 partnerských institucí VŠE a ve výuce se prolínají se 

studenty Fakulty i celé školy. Studenti tak mohou využít nevyčerpa-
telných možností k navazování kontaktů a přátelství v mezinárod-
ním rozměru. Stejně tak, jako na Fakultu přijíždějí hostující profesoři 
ze zahraničí, roste i zájem o vyučující Fakulty na univerzitách 
v zahraničí. Učitelé Fakulty pravidelně hostují na vysokoškolských 
institucích v USA, Rusku, Číně, Německu, Francii, Rakousku, Finsku 
a v dalších zemích.

Zahraniční studenti mohou na Fakultě absolvovat nejen výměnný se-
mestr, ale také celé studium ukončené diplomem VŠE, neboť některé 
obory lze studovat plně v angličtině. V této oblasti se doposud po-
dařilo úspěšně rozvinout a stabilizovat tři magisterské obory a jeden 
bakalářský a Fakulta má již řadu absolventů s jinou než českou nebo 
slovenskou národností.

Na poptávku propojení výuky s praxí odpověděla Fakulta inten-
zivním rozvojem příležitostí pro praxi, která je součástí studia. I když 
prozatím praxi neabsolvují všichni studenti, cílem Fakulty je, aby 
v blízké budoucnosti charakteristickým rysem absolventa Fakulty 
mezinárodních vztahů byla buď zkušenost ze studia v zahraničí, 
nebo zkušenost z praxe, ideálně kombinace obojího. Propojenost 
s praxí je také zajišťována velkou mírou přednášek odborníků z praxe 
v jednotlivých kurzech a reflektováním požadavků praxe při rozvoji 
studijních oborů.

Internacionalizace se prolíná i do vědy a výzkumu. Vyučující Fakulty 
jsou zapojeny do mezinárodních projektů a spolupracují s partne-
ry ze zahraničních univerzit na společném výzkumu a společných 
publikačních výstupech. Fakulta organizuje řadu mezinárodních 
konferencí, v roce 2014 to byla např. konference Konkurenceschop-
nost ČR, uspořádaná ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem 
(WEF), 21. ročník Retail Summitu nebo Evropské dny.

Spolupráce s partnery ze zahraničí je dále rozvíjena dalšími formami, 
např. dvoustrannými smlouvami o výměně učitelů a společném 
výzkumu, nebo v rámci sdružení 20 evropských a asijských škol ACE. 
Všechny aspekty internacionalizace jsou pro Fakultu jak závazkem, 
tak i výzvou k jejich dalšímu strategickému prohlubování, které jde 
ruku v ruce s rozvojem dalších oblastí činnosti Fakulty.

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 
SE PŘEDSTAVUJE

Centrum tělesné výchovy a sportu nabízí pro absolventy  zájmové 
kurzy Fitness. V nabídce jsou různé formy aerobiku – step aerobik, 
taneční aerobik, kick box, Tae-bo, Rope skipping, dále například 
Zumba, Latina dance, Pilates, Jóga, zdravotní cvičení.

Kurzy probíhají v období semestrální výuky na Žižkově – tělocvična 
Italská budova (IB 307) a tělocvična staré budovy (SB TEL). Lektoři 
kurzů jsou převážně studenti a absolventi VŠE v Praze. Více informací: 
http://ctvs.vse.cz 

Letní kurzy v Dobronicích 
Sportovní týden je určen pro absolventy VŠE se zájmem o aktivní 
odpočinek formou pohybových aktivit. (Sportovní hry, sporty v pří-

rodě, vhodné formy gymnastiky, atletika, turistika, soutěže, závody, 
víceboje, štafety, společenské akce). Registrovat se můžete zde:

http://ctvs.vse.cz/absolventi/zajmove-letni-sportovni-kurzy-ab-
solventi

LETNÍ KURZY PRO ABSOLVENTY

http://ctvs.vse.cz
http://ctvs.vse.cz/absolventi/zajmove-letni-sportovni-kurzy-absolventi
http://ctvs.vse.cz/absolventi/zajmove-letni-sportovni-kurzy-absolventi
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Fakulta managementu, která je součástí VŠE od roku 1998, sídlí 
v Jindřichově Hradci. Umístění v Jihočeském kraji otevírá fakultě 
možnost čerpat pro svůj rozvoj prostředky z operačních programů 
financovaných ze strukturálních fondů EU a fakultě se daří této 
možnosti využívat nejen ke zvyšování kvality studia, ale i k zlepšo-
vání infrastruktury využívané pro vzdělávání studentů i pro vědu 
a výzkum. 

V letech 2009–2012 získala Fakulta managementu prostředky 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
na inovaci svých studijních programů. Všechny tři poskytované 
studijní programy (bakalářský, navazující magisterský i doktorský) 
byly převedeny na modulární strukturu, která umožňuje vyšší 
flexibilitu v reagování jednak na zájem studentů, jednak 
na poptávku trhu práce. V povinném základu všech programů 
jsou zahrnuta klíčová témata zajišťující požadavky základní 
poznatkové báze spojené s profilem absolventa. Na tento základ 
navazují moduly profilující (resp. specializační), které umožňují 
přípravu pro konkrétní odborné zaměření absolventa v rámci 
zvoleného oboru. 

Při tvorbě modulů byly zohledněny poznatky získané na zahranič-
ních stážích a konferencích. Bylo k nim přihlédnuto zejména při 
stanovení míry studijní zátěže, proto byly vytvářeny větší tematické 
celky, které jsou počtem kreditů srovnatelné s obvyklou mírou 
modulární studijní zátěže na evropských vysokých školách. Toto 
řešení zároveň přispívá k usnadnění mobility studentů a transferu 
výsledků získaných v rámci zahraničních studijních pobytů.

Na tvorbě větších modulárních celků se podíleli odborníci různých 
vědních oborů, aby bylo dosaženo interdisciplinárního propojení 
poznatků a studenti si tak osvojovali potřebné poznatky v širších 
souvislostech. Dalším cílem této spolupráce pedagogů byla stimu-
lace společných vědeckovýzkumných aktivit. 

Rozsáhlé změny v modernizaci budovy a zvýšení kvality zázemí 
fakulty byly nastartovány v roce 2008 přístavbou nového křídla, 
v němž sídlí Knihovnické a informační centrum fakulty. Na tuto 
úspěšnou akci navázaly v roce 2012 další dva projekty financované 
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace: Revitalizace 
a stavební úpravy FM VŠE a Modernizace výukových prostor FM v JH. 

První z těchto projektů byl zaměřen na zajištění moderní infrastruk-
tury pro vzdělávání studentů magisterského a doktorského studia, 
vybudování potřebného zázemí pro pořádání doktorských a vědec-
kých konferencí, workshopů a kulatých stolů a vytvoření vhodných 
prostorů pro zapojení absolventů do vědy a výzkumu, zejména 
formou grantových projektů, programů a dalších vědecko-výzkum-
ných aktivit. Projekt umožnil modernizaci společných prostor fa-
kulty včetně vstupní haly a vznik nových pracoven pro doktorandy, 
hostující profesory a vědecko-výzkumné pracovníky.

Druhý projekt rozšířil prostory fakulty o nástavbu nad pavilony B 
a C, jež bude sloužit především potřebám vědy a výzkumu. Jeho 
důležitou součástí byla nejen další etapa modernizace interiéru, ale 
i velmi potřebná renovace silnoproudých a slaboproudých rozvodů, 
vzduchotechniky, zateplení budovy a instalace stínících prvků.

VŠE NENÍ JEN V PRAZE 

Vysoká škola ekonomická 
v Praze se stala členem 
Iniciativy PRME (Principles for 
Responsible Management 
Education). PRME je prvním 

společným projektem Organizace spojených národů (OSN) se sídlem 
v New Yorku a vysokoškolských institucí, na kterých probíhá výuka 
managementu, v oblasti společenské odpovědnosti.

Do prestižní celosvětové mezinárodní sítě PRME je v současnosti 
zapojeno více než 500 předních ekonomických vysokoškolských in-
stitucí z více než 80 zemí světa. VŠE se tak zařadila mezi ty významné 
ekonomické vysoké školy světa, které se na mezinárodní úrovni zavá-
zaly dodržovat šest deklarovaných zásad odpovědného vysokoškol-
ského vzdělávání budoucích manažerů podniků a firem tak, jak byly 
definovány PRME.

Řídící výbor PRME sestává z představitelů 11 významných meziná-
rodních organizací, které se angažují v oblasti kvality manažerského 
vzdělávání. Mezi těmito organizacemi najdeme např. European 
Foundation for Management Development (EFMD), která vydává 
prestižní mezinárodní akreditace. Oborovou mezinárodní akreditaci 
EPAS udělovanou EFMD obhájila nedávno na další tři roky i Fakulta 
mezinárodních vztahů VŠE pro magisterské obory Mezinárodní ob-
chod a International Business – Central European Business Realities. 
Na práci řídícího výboru se podílí rovněž prestižní organizace The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) sídlící 
ve Spojených státech amerických, která vznikla již v roce 1916. AACSB 
uděluje ekonomickým vysokým školám na celém světě za velmi 
přísných kvalitativních podmínek institucionální akreditaci „Business 
Accreditation“. Členem AACSB je i Vysoká škola ekonomická v Praze, 
která se v současné době připravuje na zahájení několikaletého 
akreditačního procesu.

VŠE SE STALA ČLENEM INICIATIVY PRME
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Fakulta podnikohospodářská 
VŠE patří mezi nejvýznamněj-
ší fakulty zaměřené na oblast 
managementu v regionu 
střední a východní Evropy. 
Posláním fakulty je příprava 
budoucích manažerů, kteří 
budou úspěšně řídit podniky 

či neziskové organizace v mezinárodním prostředí. Absol-
venti fakulty nacházejí uplatnění v mezinárodních korpora-
cích, v malých a středních podnicích, v kulturních a nezisko-
vých organizacích nebo zakládají vlastní firmy. Děkanem 
fakulty byl na čtyřleté volební období v roce 2014 zvolen 
prof. Ing.  Ivan Nový, CSc.

Studium na fakultě
Na Fakultě podnikohospodářské 
v současnosti studuje přibližně 
3 500 studentů. Fakulta nabízí 
studijní obory na bakalářském, 
magisterském i doktorském stupni 
studia. Dva obory fakulty, 
International Management (CEMS) 
a Podniková ekonomika 

a management, se jako jediné české obory pravidelně umisťují 
v prestižním žebříčku Financial Times, ve kterém se nacházejí 
nejlepší magisterské manažerské programy z celého světa. V roce 
2014 obsadil obor International Management (CEMS) 5. místo a obor 
Podniková ekonomika.

Internacionalizace studia
Vlajkovou lodí fakulty je prestižní 
studijní obor navazujícího 
magisterského studia Internatio-
nal Management zahrnující 
mezinárodní magisterský 

program CEMS MIM (Master’s Degree in International Manage-
ment). Fakulta ho realizuje ve spolupráci s 29 špičkovými světovými 
univerzitami, jako je např. University of St. Gallen, Università Bocconi, 

London School of Economics and Political Science, HEC Paris či 
ESADE Business School. O výlučnosti tohoto programu svědčí 
skutečnost, že z každé země může být členem CEMS pouze jedna 
univerzita, jejíž úroveň je velmi pečlivě posuzována.

Věda a výzkum
Akademičtí pracovníci Fakulty 
podnikohospodářské jsou 
zapojeni do řady českých 
i mezinárodních výzkumných 
projektů v oblasti managementu 

a podnikání. V současnosti řeší např. čtyři projekty Technologické 
agentury ČR (TAČR), dva projekty Grantové agentury ČR (GAČR), 
výzkumný projekt pro Ministerstvo kultury ČR Efektivní metodiky 
podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí 
národní a evropské ekonomiky (NAKI), mezinárodní výzkumný 
projekt Global Enterpreneurship Monitor (GEM) či mezinárodní 
výzkumný projekt 7. rámcového programu EU Cultural Pathways to 
Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and 
Youth Unemployment in Europe (CUPESSE).

Spolupráce s praxí
Pedagogická i vědecko-výzkumná činnost fakulty 
je velmi úzce propojena s praxí. Mezi partnery 
fakulty patří např. BD Advisory, s.r.o., Mondeléz 
Czech Republic, s.r.o, Metrostav, a.s., T-Mobile 
Czech Republic, a.s., Škoda Auto, a.s., Hilti ČR, 
s.r.o. a mnohé další. Manažeři z těchto a celé řady 
dalších firem se významným způsobem zapojují 

do výuky, konzultují bakalářské, diplomové i disertační práce, zajišťují 
studentské exkurze a stáže a podílejí se na výzkumné činnosti fakulty. 
Pro firmy fakulta nabízí také možnost firemního vzdělávání a konzul-
tační činnost prostřednictvím International School of Business and 
Management (ISBM). Fakulta zajišťuje program MBA, který je 
akreditován prestižní mezinárodníakreditací FIBAA (Foundation for 
International Business Administration Accreditation).

Fakultu podnikohospodářskou naleznete na http://fph.vse.cz 
a Facebooku.

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 
SE PŘEDSTAVUJE

Máte svůj profesní profil 
na LinkedInu? Zůstaňte 
prostřednictvím této sítě 
ve spojení se svou Alma mater. 
Sledujte novinky týkající se 

kariéry absolventů VŠE, akce pro absolventy i důležité milníky VŠE. 
Univerzitní profil Vysoké školy ekonomické v Praze spojuje 
uživatele, kteří na svém osobním profilu uvedou VŠE v položce 
„vzdělání“. Při zadávání vzdělání by se Vám v rolovacím menu měla 
spolu s logem objevit pod stejným názvem.

Pro všechny absolventy je také vytvořena skupina VSE Prague 
 Alumni. Neváhejte zažádat o členství! 

Do diskuzí se můžete zapojit na fakultních skupinách vytvořených 
pod skupinou VSE Prague Alumni. Posílejte svým fakultám zpětnou 
vazbu, doporučujte odborníky z praxe a získávejte informace o akcích 
pořádaných vaší fakultou. Stačí zažádat o členství. 

Faculty of Finance and Accounting / Fakulta financí a účetnictví
Faculty of International Relations / Fakulta mezinárodních vztahů
Faculty of Business Administration / Fakulta podnikohospodářská
Faculty of Informatics and Statistic / Fakulta informatiky a statistiky 
Faculty of Economics / Národohospodářská fakulta 
Faculty of Management / Fakulta management 

LINKEDIN – ZŮSTAŇTE S VŠE VE SPOJENÍ

http://fph.vse.cz
https://www.linkedin.com/edu/school?id=11716&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Aschool%2Cidx%3A3-1-4%2CtarId%3A1429615275899%2Ctas%3AVysok%C3%A1%20%C5%A1kola%20ekonomick%C3%A1
https://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=95995
https://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=95995
https://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=95995
https://www.linkedin.com/groups?gid=2447475&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2Cidx%3A3-1-3%2CtarId%3A1429615484022%2Ctas%3AFaculty%20of%20Finance
https://www.linkedin.com/groups?gid=2447481&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1429615620953%2Ctas%3AFaculty%20of%20international%20relations
https://www.linkedin.com/groups?gid=2447482&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1432022110373%2Ctas%3Afakulta%20podniko
https://www.linkedin.com/groups?gid=2447488&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1429615742025%2Ctas%3AFaculty%20of%20informatics%20and%20sta
https://www.linkedin.com/groups?gid=2447491&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1429615791175%2Ctas%3AFaculty%20of%20Economics%20%2F%20N%C3%A1ro
https://www.linkedin.com/groups?gid=2465970&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1429615848169%2Ctas%3AFaculty%20of%20management%20%2F%20Fakulta
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Národohospodářská fakulta VŠE (NF VŠE) působí pod 
svým názvem nepřetržitě od roku 1968, kdy došlo k jejímu 
přejmenování z Fakulty politické ekonomie, která vznikla 
z Všeobecně ekonomické fakulty Vysoké školy ekonomické 
v Praze. 

Naše fakulta je zaměřena na výchovu vysoce kvalifikovaných eko-
nomů v oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky a veřejné 
správy. Fakulta poskytuje univerzální ekonomické vzdělání založené 
na výuce tradičních národohospodářských disciplín. Absolventi jsou 
připraveni pro práci v ekonomických a analytických pozicích či od-
děleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném 
sektoru u nás i v zahraničí. Výuka zahrnuje široké spektrum předmě-
tů od relativně vysoce abstraktních, teoretických, až po předměty 
manažerské, které reflektují požadavky hospodářské praxe.

Na Národohospodářské fakultě studuje přibližně 2 300 studentů. 
Studium na fakultě se stává stále atraktivnějším, což potvrzuje umís-
tění v odborném žebříčku nejlepších českých vysokých škol, který 
sestavují Hospodářské noviny, kde se NF v posledních letech umísťu-
je na prvním nebo druhém místě mezi ekonomickými fakultami 
na veřejných vysokých školách. Jako nejlepší ekonomická fakulta 
v ČR z celkového počtu více než 70 ekonomických fakult byla vyhod-
nocena v roce 2011, na druhém místě skončila v roce 2012, 2013, 
2014 a 2015. Postavení NF posilují i studentská ocenění, konkrétně 
ocenění od České studentské unie, kde v hlasování studentů byla NF 
udělen titul Fakulta roku 2011/2012 a 2013/2014 v oboru Ekonomie, 
přičemž i v ostatních letech jsme vždy stáli na stupních vítězů.

NF VŠE nabízí zájemcům o studium bakalářské obory Ekonomie, 
Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj a anglický 
obor Economics. Navazující magisterské studium je nabízeno v obo-

rech Ekonomická analýza, Hospodářská politika, Hospodářské a po-
litické dějiny, Regionalistika a veřejná správa. V doktorském studiu 
si mohou studenti vybrat z oborů Ekonomická teorie, Hospodářská 
politika, Hospodářské a politické dějiny 20. století a Regionalistika 
– veřejná správa.

Studenti musí zvládnout angličtinu jako prioritní jazyk ekono-
ma. Proto je studentům nabízeno každoročně více než 60 kurzů 
vyučovaných v anglickém jazyce. Na Národohospodářskou fakultu 
přijíždí pravidelně každý semestr vyučovat dvě desítky hostu-
jících profesorů z prestižních zahraničních univerzit. Studenti 
fakulty mohou v rámci bakalářských, magisterských i doktorských 
programů absolvovat semestrální, případně delší studijní pobyty 
v zahraničí. Každoročně využívá této šance více než 100 studentů. 
Centrum mezinárodních programů (IPC) fakulty koordinuje výuku 
předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Těžiště práce Centra je 
v organizaci anglického bakalářského studijního oboru Economics, 
který byl akreditován v roce 2012 jako vůbec první bakalářský obor 
v angličtině na VŠE. 

Významnou činností NF VŠE je organizace konferencí a odborných 
přednášek s významnými osobnostmi. Jen v minulém roce byli 
hosty fakulty mimo jiné prezident ČR Miloš Zeman, který se v dis-
kuzi střetl s prezidentem ČR 2003–2013 Václavem Klausem. Dalším 
hostem byl na loňském dni s VŠE ministr financí Andrej Babiš. Dále 
můžeme zmínit ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Mark-
sovou a guvernéra ČNB Miroslava Singera. Fakulta také organizuje 
pro studenty a akademické pracovníky exkurze do rozhodovacích 
center v Evropě, např. do Bruselu či Štrasburku. Ve spolupráci 
s Kanceláří prezidenta ČR organizuje fakulta na Pražském hradě kaž-
doroční zahájení akademického roku a s tím spojenou imatrikulaci 
nových studentů. 

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA

Den s VŠE 2014 a hosté NF – 
Miroslav Ševčík, Hana Machková, 

Andrej Babiš

Zahájení akademického roku 
2014/2015 a imatrikulace nových 

studentů na Pražském hradě

Soutěž o cenu děkana 2014 – sou-
těžící s odbornou porotou

Konference 25 let kapitalismu 
v České republice, kterou NF 

spoluorganizovala – Miloš Zeman, 
Václav Klaus

Vysoká škola ekonomická a Hospo-
dářské noviny v březnu spustily 
nový projekt. Každý týden na strán-
kách HN vychází sloupek, do které-
ho přispívají vyučující ze všech 
fakult VŠE. Zamýšlí se v nich nad 
aktuálními ekonomickými tématy 
i zajímavostmi ze svého oboru. 

Vznik sloupku „VŠE o ...“ v HN iniciovali ředitel redakcí vydavatel-
ství Economia Vladimír Piskáček a rektorka VŠE prof. Ing. Hana 

Machková, CSc. „Hospodářské noviny patří mezi média, která 
jsou pro nás ze strategického hlediska důležitá. Naši absolventi 
tvoří podstatnou část jejich čtenářů, stejně jako veřejnost, kterou 
zajímají ekonomická témata,“ uvedla rektorka VŠE. „Jsem také moc 
ráda, žeVysoká škola ekonomická v Praze je první vysokou školou, 
která má svou vlastní rubriku v tištěné i elektronické verzi Hospo-
dářských novin. Věřím, že se bude jednat o dlouhodobý projekt, 
který posílí dobré jméno školy a ukáže široké spektrum odborného 
zaměření pracovišť VŠE“.

Odkaz na rubriku: http://archiv.ihned.cz/tagy/VSE-o-318023

VŠE PÍŠE PRO HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

http://archiv.ihned.cz/tagy/VSE-o-318023
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Chtěli bychom Vás informovat 
o možnosti získat až 2 volné 
vstupenky na sezení na Reprezen-
tační ples VŠE, který se bude konat 
v sobotu 2. prosince 2015.

Členství v Klubu absolventů je na celý akademický rok 2015/16 a mě-
síční poplatek činí 80 Kč. Vzhledem k výši částky je poplatek účtován 
jednorázově na celý akademický rok, tedy 800 Kč. Zaregistrovat se 
můžete po přihlášení do Vašeho účtu na absolventi.vse.cz v sekci „Re-
gistrace na akce a do Klubu absolventů“. Ze členství Klubu absolventů
vyplývají i další výhody.

Absolventské členství:
je hlavní variantou registrace do Klubu absolventů. V akademickém 
roce 2015/16 budete v rámci absolventského členství:
● mít nárok volný vstup pro Vás a 50% slevu na vstupné pro 

doprovod na Ples VŠE
● mít nárok na volnou vstupenku pro Vás a doprovod na Den s VŠE
● mít nárok na slevu 10% na všechny odborné kurzy FIS od roku 

2015, podrobnosti o kurzech více zde: 
 http://fis.vse.cz/czv/odborne-kurzy 
● dostávat přednostní informace a pozvánky na odborné, 

společenské i kulturní akce školy a fakult pořádané výhradně 
pro absolventy VŠE

● získávat přednostní informace a pozvánky na akce pořádané 
školou či fakultami pro odbornou i širokou veřejnost (např. 
vystoupení význačných osobností na půdě VŠE, odborné 
konference apod.)

● mít nárok na slevu ze vstupného na hrazené akce, které VŠE 
a její fakulty pořádají přednostně vědět o nabídce kurzů pro 
veřejnost a kurzů celoživotního vzdělávání s možností slevy

● spolufinancovat aktivity pro rozvoj spolupráce s absolventy 
v rámci Rozvojového a poradenského centra VŠE

●	 v závislosti na Vašem aktuálním nastavení v osobním účtu 
absolventa (po registraci na absolventi.vse.cz v sekci Můj účet 
– Spolupráce s VŠE) 

Absolventské členství tak propojuje výhody pro absolventy s podpo-
rou aktivit VŠE. Kromě přednostních informací či registrací a možnosti 
slev na hrazené akce budete mít příležitost vyjádřit podporu VŠE 
a svým příspěvkem se spolupodílet na financování aktivit souvisejících 
s rozvojem spolupráce s absolventy. 

Registrovat se můžete po přihlášení do Vašeho osobního účtu zde: 
http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-
klubu-absolventu.

Neváhejte a staňte se členy Klubu absolventů VŠE!

KLUB ABSOLVENTŮ

Ve dnech 26. a 27. ledna se v pražských Letňanech 
uskutečnil tradiční veletrh pomaturitního a celoži-
votního vzdělávání Gaudeamus Praha 2015. VŠE se 
zde prezentovala novým informačním stánkem, který 
využije i na dalších vzdělávacích veletrzích. 

Během dvou dnů akci navštívilo 9 654 návštěvníků z řad stu-
dentů, zájemců o celoživotní vzdělávání, pedagogů a jiných 
odborníků. 

NOVÝ VÝSTAVNÍ 
STÁNEK VŠE

Program MBA Fakulty podnikohospodářské VŠE uspěl 
v prestižním mezinárodním žebříčku Eduniversal Best 
Masters & MBA’s Ranking 2014/15. V regionu střední 
a východní Evropy byl fakultní MBA program vyhod-
nocen jako třetí nejlepší. 

Hlavními kritérii hodnocení je reputace programu, možnost ka-
riérního rozvoje a výše platu v prvním zaměstnání po ukončení 
studia. Žebříček byl publikován na webové stránce Eduniversal 
Best Masters Ranking (http://www.best-masters.com).

MBA program Fakulty podnikohospodářské VŠE je akredito-
ván prestižní mezinárodní akreditací FIBAA (Foundation for 
International Business Administration Accreditation). Tato 
mezinárodní akreditace potvrzuje vysokou kvalitu studia 
v souladu s přísnými mezinárodními požadavky, a staví tak 
výuku MBA na Fakultě podnikohospodářské na úroveň MBA 
programů v západní Evropě

ÚSPĚCH PROGRAMU 
MBA 

http://absolventi.vse.cz
http://fis.vse.cz/czv/odborne-kurzy
http://absolventi.vse.cz
http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu
http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu
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VŠE v lednu 2015 otevřela vlastní podnikatelský akcelerátor 
xPORT s jasnou vizí. Pomáhat studentům, absolventům, 
ale i korporacím s rozhýbáním jejich byznysu. Jako největší 
ekonomická vysoká škola v České republice má pro otevření 
podnikatelského akcelerátoru unikátní know-how. Po tří-
měsíčním fungování v xPORTu pracuje 14 týmů na vlastních 
startupech a xPORT zpracovává i projekty pro společnosti 
jako Česká spořitelna či MSD. 

Od nápadu ke startupu a od startupu do světa
Mladí podnikatelé z řad studentů i absolventů VŠE se do xPORTu 
dostali s projekty z oblasti Big Data, IT, vzdělávání, služeb, eCom-
merce, ale i sportu nebo stravování (kompletní přehled projektů 
najdete na webu xport.vse.cz nebo na stánku xPORTu v průchodu 
mezi Novou a Rajskou budovou). Po dobu tří měsíců mohou sídlit 
v nově zrekonstruovaných prostorech na Jarově a rozvíjet svůj byz-
nys pod dohledem externích odborníků i pedagogů VŠE. 

Projekty se liší podle fáze, ve které se jejich byznys nachází. 
První skupinu představují týmy, které své podnikatelské nápady 
přetváří do prvních prototypů produktů či služeb. Ti jsou součástí 
inkubačního programu iPORT. Druhou skupinu představují firmy, 
které potřebují akcelerační program aPORT. Neboli startupy, které 
tvorbu produktu a první prodej mají již za sebou. A jejich ambicí 
je dostat se i na trhy mimo Českou republiku, případně najít 
vhodného investora. S tím vším jim xPORT pomáhá a poskytuje 
materiální podporu i know-how. Týmy do prvního běhu xPORTu 
vybral xPORT Boardu – Gabriel Berdár, Blanka Sawkins a Martin 
Kešner.

xPORT pro absolventy
xPORT tu není pouze pro současné studenty. Do jeho aktivit se 
mohou zapojit i absolventi VŠE. Mezi první projekty inkubační linky 
se například dostala i firma LS Interactive z oblasti eCommerce, 
za kterou stojí dva absolventi VŠE. Proto stánek xPORTu můžete nově 
navštívit i na Dni s VŠE. 

Absolventi se v xPORTu mohou angažovat také jako mentoři, oboroví 
konzultanti či investoři a být tak v úzkém kontaktu se světem startu-
pů. V současné době k nim patří naši absolventi Marek Habrnal, Mi-
chal Novák, Filip Mikschik, Gabriel Berdár nebo Martin Kešner. Zapojit 
se mohou i prostřednictvím své firmy. Hlavními partnery xPORTu jsou 
v současnosti Česká spořitelna a společnost Microsoft a doménovými 
partnery pak Fučík&Partneři a StartUpJobs. Z řad svých absolventů 
získal xPORT i svého prvního donora, pana Kovacheva. Další informa-
ce lze získat u stánku xPORT. 

Myšlenka založit na VŠE podnikatelský akcelerátor vznikla na základě 
zájmu čím dál většího počtu studentů uplatnit výstupy z projektů, kte-
ré zpracovávali v rámci bakalářských nebo diplomových prací, v praxi. 
Vznik akcelerátoru, kde by studenti své nápady mohli měnit v reálné 
produkty a začínající firmy podpořila rektorka VŠE prof. Ing. Hana 
Machková, CSc. Business Accelerator xPORT VŠE se tak oficiálně 
otevřel 27. ledna 2015 v prostorách kolejí VŠE na Jarově. Ředitelem ak-
celerátoru je doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., který na Fakultě informatiky 
a statistiky VŠE vybudoval tak zvaná kompetenční centra, jež propo-
jují studenty a firmy při řešení inovativních projektů. VŠE založila ak-
celerátor xPORT díky podpoře MŠMT, vlastním zdrojům a příspěvkům 
donorů – využila například dar z pozůstalosti Tomáše Bati.

DO xPORTU SE NASTĚHOVALY PRVNÍ 
FIRMY: VZDĚLÁVAJÍ, ŘEŠÍ BIG DATA 
I PRODEJ SUPERPOTRAVIN

Unie studentů a studentská organizace Oikos pořádali po-
travinovou sbírku. Proběhla 21. dubna, v podvečer Meziná-
rodního dne Země. Akce měla upozornit na problematiku 
plýtvání potravin na jedné straně a chudobou, hladem 
a nedostatkem potravin na straně druhé. 

V budově Vysoké školy ekonomické a na kolejích byly v daný den 
umístěny krabice, do kterých mohl kdokoliv přinést trvanlivé 
potraviny. Jedinou podmínkou u potravin byla neprošlá doba 

expirace v den darování. Večer se krabice odvezly na sběrné místo, 
do potravinové banky. Odtud byly rozděleny mezi 65 odběratelů, 
kterými budou dětské domovy, azylové domy nebo organizace, 
které se starají o handicapované lidi.

V roce 2015 se Česká republika umístila na prvním místě v Evrop-
ské Unii v kategorii objemu vyhazovaných potravin spotřebitele. 
Ze všech věcí Češi vyhodí 30 %, přičemž v republice je jeden a půl 
milionu lidí ohroženo chudobou a sociálním vyloučením.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA DORAZILA NA VŠE
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Dne 28. ledna 2015 uspořádala Fakulta financí 
a účetnictví konferenci Rozvoj a inovace finančních 
produktů – Investiční produkty a služby, penzijní 
produkty a distribuce. 

Konference se zaměřila na aktuální otázky rozvoje a inovace 
finančních produktů v oblasti investičních produktů, různých 
variant penzijních produktů a na otázky jejich distribuce, 
poradenství a finanční gramotnost. Během dopolední-
ho a odpoledního programu k této problematice zazněl 
reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohle-
du, z praxe finančních institucí a distributorů finančních 
produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z pohledu 
akademické obce.
 
Závěry konference shrnul prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., pro-
rektor VŠE. Konstatoval, že na finančních trzích dochází jak 
k rozvoji finančních produktů (kontinuální přizpůsobování 
klasických finančních produktů měnícím se tržním podmín-
kám), tak i k zásadním inovacím, spojeným s vytvářením 
zcela nových finančních produktů nebo technologií. Před-
mětem diskuse byly na konferenci zejména zdroje finančních 
inovací, mezi které patří především tržní síly, výrazné změny 
v regulatorní a dohledové politice, přelomové technologické 
změny a demografické faktory. Prof. Musílek uvedl, že inova-
ce mohou nejen přispívat k vyšší alokační a operační efek-
tivnosti finančních trhů, ale v některých případech mohou 
být i zdrojem finanční nestability či dokonce finanční krize, 
a to zejména v situaci, kdy nedokonale funguje regulator-
ně-dohledový mechanismus nebo pokud se poskytovatelé 
finančních služeb chovají neetickým způsobem.

Konferenci uzavřela a s účastníky se rozloučila doc. Ing. Mar-
cela Žárová, Ph.D., proděkanka a statutární zástupkyně dě-
kana Fakulty financí a účetnictví VŠE a dodala, že celodenní 
průběh konference, které se zúčastnilo téměř 250 osob, 
svědčí o zájmu odborníků využít výjimečnou příležitost po-
slechnout si názory na různá témata a diskutovat o nich.

Příspěvky jednotlivých řečníků jsou k dispozici na webu 
konference http://www.finance-edu.cz/prezentace

VŠE v Praze za podpory MŠMT plní Národní program 
přípravy na stárnutí. Univerzita třetího věku Vysoké 
školy ekonomické v Praze nabízí všem důchodcům 
vzdělávací a zájmovou odbornou činnost.

Vybavení a chod Univerzity třetího věku je financováno 
z rozvojových programů MŠMT, s přispěním VŠE a z poplat-
ků studentů Univerzity třetího věku. Univerzita je určena 
seniorům ve starobním důchodu a zájemcům v invalidním 
důchodu. 

Organizace akademického roku na Univerzitě 
třetího věku
Studium probíhá po semestrech. Na každý semestr se ucha-
zeč hlásí zvlášť. Výuka probíhá v semestrech dle harmonogra-
mu výuky na VŠE, tj. v rozsahu 13 týdnů v zimním semestru 
a 13 týdnů v letním semestru. Na konci předchozího semestru 
studenti registrují svůj zájem o předměty v dalším semestru 
elektronických registrací. V době registrace není ještě plně 
znám rozvrh hodin (časové umístění předmětů). Noví zájemci 
provádějí registraci formou elektronické přihlášky.

Na základě zájmu v registracích jsou otevírány předměty 
do zápisů. Také zápis je nutné provést elektronickou formou. 
V době zápisů se koná úvodní informační schůzka, na níž 
uchazeči získají podrobné informace o předmětech a o or-
ganizaci výuky.

Na konci semestru studenti obdrží osvědčení o absolvování 
jednotlivých předmětů. Na závěr akademického roku se 
koncem května koná slavnostní promoce. Zde studenti, kteří 
za akademický rok absolvovali úspěšně alespoň 5 předmětů, 
obdrží souhrnné osvědčení z rukou akademických funkcio-
nářů školy. Také ostatní studenti jsou na promoci představe-
ni vedení školy.

Cíl kurzů: Předat juniorním a středně pokročilým 
praktikům vhodnou kombinaci teorie přímo 
navázané na praktické úlohy.

Jedná se o dvoudenní kurzy zahrnující výuku 2 x 8 hodin 
dne. Přihlašování probíhá pomocí vyplnění on-line přihlášky 
(http://fis.vse.cz/czv/odborne-kurzy/prihlaska).

● Základy demografie a modely cash flow v životním 
pojištění: 3.–4. 12. 2015

● Finanční data a úrokové míry: 8.–9. 10. 2015
● Tvorba produktu v neživotním pojištění: začátek 
 února 2016 (přesné datum bude zveřejněno koncem 

roku 2015)
● Stochastické modely ve financích a pojišťovnictví: 

začátek dubna 2016 (přesné datum bude zveřejněno 
koncem roku 2015)

NA VŠE SE KONALA 
KONFERENCE 
„ROZVOJ A INOVACE 
FINANČNÍCH 
PRODUKTŮ“

UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU

KURZY PRO 
VEŘEJNOST

http://www.finance-edu.cz/prezentace
http://u3v.vse.cz/studijni-agenda/harmonogram/
http://u3v.vse.cz/studijni-agenda/harmonogram/
http://u3v.vse.cz/u3v/informacni-schuzka/
http://u3v.vse.cz/organizacni-pokyny/promoce/
http://fis.vse.cz/czv/odborne-kurzy/prihlaska
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Dne 26. ledna 2015 potvrdila VŠE a Česká spořitelna již 
po třinácté svoji spolupráci. I pro rok 2015 se tak Česká 
spořitelna stala generálním partnerem VŠE. Smlouvu 
podepsala rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc., 
a generální ředitel a předseda představenstva České 
spořitelny Ing. Pavel Kysilka, CSc. VŠE na této tradiční 
slavnostní události reprezentoval i prorektor pro strategii 
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., kvestor Ing. Libor Svoboda 
a ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE Ing. Jiří 
Knap. Kromě generálního ředitele Českou spořitelnu 
reprezentoval i Ing. Milan Hašek a Mgr. Klára Vyhnánková. 

Finanční podpora České spořitelny škole každoročně umožňuje 
vydávání vědeckých časopisů a publikací, prezentaci VŠE na vzdělá-
vacích veletrzích, členství v mezinárodních organizacích i pořádání 
odborných a společenských akcí. Díky podpoře také existuje grant 

rektora, ze kterého mohou čerpat prostředky na svoji činnost stu-
dentské organizace VŠE. Spolupráce mezi bankou a VŠE však probí-
há i na dalších, nefinančních, úrovních. Odborníci z České spořitelny 
na akademické půdě přednáší a pomáhají studentům s přípravou 
diplomových a studentských prací, účastní se pracovního veletrhu 
Šance a pravidelně se studenty diskutují.

Česká spořitelna se také stala prvním korporátním partnerem nově 
otevřeného akceleračního centra xPORT VŠE Business Accelerator. 
Kromě partnerství v něm bude Česká spořitelna také realizovat dva 
své projekty týkající se zlepšení procesů v řízení provozu banky.

Česká spořitelna je generálním partnerem Vysoké školy ekonomic-
ké již od roku 2002. Její generální ředitel a předseda představenstva 
Ing. Kysilka je zároveň členem Správní rady VŠE a na škole přednáší 
i řada odborníků z České spořitelny.

VŠE A ČESKÁ SPOŘITELNA POTVRDILY 
SVOJI SPOLUPRÁCI PRO ROK 2015

VŠE HLEDÁ TALENT a Reprezentační ples VŠE 2015
I pro absolventy je talentová soutěž VŠE HLEDÁ TALENT. 
Přihlaste se a můžete být ohodnoceni velmi zajímavými fi-
nančními cenami, které do soutěže věnují partneři celé akce.
Finalisté soutěže vystoupí na Reprezentačním plese VŠE 
2. prosince v sále Lucerny. 

Soutěž VŠE HLEDÁ TALENT vyhlásila Vysoká škola eko-
nomická v Praze poprvé v roce 2011. Založila se tím nová 
tradice, která se v součinnosti s Reprezentačním plesem VŠE 
bude opakovat každý rok. 

Cílem této soutěže je ocenit talent, který zůstává v porovnání 
se zaměřením VŠE poněkud v pozadí. Ukažte, že ekonomové 
jsou schopní i v jiných oborech a předveďte své umění a ta-
lent před plnou Lucernou. 

PŘIPRAVUJEME 
Rozvojové a poradenské centrum zprostředkovává 
uzavření partnerství mezi Vysokou školou ekono-
mickou a spolupracujícími organizacemi. Partnerství 
mívá podobu smluv o partnerské spolupráci uzaví-
raných většinou na dobu jednoho roku s možností 
prodloužení. 

Partnerství s VŠE je možné v následujících oblastech:
● PR aktivity spojené s partnerstvím jako takovým.
● PR na společenských a odborných akcích pořádaných 
 na VŠE.
● Zprostředkování kontaktu se studenty a další HR aktivity.
● Publikační činnost a další PR aktivity.
● Partnerství ve výběrových vzdělávacích programech 

(CEMS, Honors Academia, apod.).
● Spolupráce na výzkumech realizovaných na VŠE.
● Spolupráce na realizaci soutěží EconTech.
● Jakákoli další spolupráce zajímavá pro partnerskou 

organizaci i VŠE.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Knap (jiri.knap@vse.cz)

PARTNERSTVÍ S VŠE

mailto:jiri.knap%40vse.cz?subject=
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28. 01. 2015: Konference na téma Rozvoj a inovace finančních 
produktů

03. 02. 2015: Odborná přednáška ředitele agentury CzechTrade pro 
absolventy FMV VŠE

17. 02. 2015: Zájmové kurzy Fitness

18. 02. 2015: Absolventské středy na VŠE: O kauzálních modelech, 
aneb co by bylo, kdyby toho nebylo.

25. 02. 2015: Absolventské středy na VŠE: Priority Junckerovy Komi-
se v oblasti finančních služeb – Bankovní Unie a Unie kapitálových 
trhů

04. 03. 2015: Absolventské středy na VŠE: Od firemní strategie 
k růstu firmy a spokojeným zaměstnancům

11. 03. 2015: Absolventské středy na VŠE: Demografický vývoj v ČR 
a jeho dopady

18. 03. 2015: Absolventské středy na VŠE: Zhodnocení české zahra-
niční politiky za rok 2014

25. 03. 2015: Absolventské středy na VŠE: Potřebujeme důchodo-
vou reformu?

24.–25. 03. 2015: Veletrh pracovních příležitostí Šance

01. 04. 2015: Absolventské středy na VŠE: Český kapitálový trh – 
přehlídka (promarněných?) příležitostí

08. 04. 2015: Absolventské středy na VŠE: Chybami se člověk učí

15. 04. 2015: Absolventské středy na VŠE: Kybernetická bezpečnost

29. 04. 2015: Absolventské středy na VŠE: Jak funguje trh s elektři-
nou v ČR

06. 05. 2015: Absolventské středy na VŠE: Lobbing českého byzny-
su: je ho moc nebo málo? 

POZVALI JSME VÁS:

Vysoká škola ekonomická v Praze pro absolventy již druhý 
semestr připravovala každou středu odborné setkání. 

Pokud jste se nestihli zúčastnit a zajímá Vás téma přednášky, máte 
možnost si prezentaci stáhnout zde: 
http://absolventi.vse.cz/stalo-se/absolventske-stredy. 

V koncepci setkávání absolventů na půdě Alma mater chceme 
pokračovat i v zimním semestru 2015/2016. Přehled témat bude 
upřesněn na stránkách absolventů zde: 
http://absolventi.vse.cz/pripravujeme/absolventske-stredy.
Těšíme se na setkání

ABSOLVENTSKÉ STŘEDY

http://absolventi.vse.cz/stalo-se/absolventske-stredy
http://absolventi.vse.cz/pripravujeme/absolventske-stredy
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Ve dnech 11. a 12. února 2015 se na Vysoké škole ekonomické 
v Praze uskutečnilo setkání mezinárodního týmu CUPESSE 
(Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepre-
neurship). Tým, ve kterém VŠE reprezentuje Katedra psycho-
logie a sociologie řízení Fakulty podnikohospodářské, se sešel 
za podpory rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Projekt CUPESSE si klade za cíl získat ucelený obraz příčin a důsledků 
nezaměstnanosti mladých lidí. Dále se snaží formulovat strategie 
a doporučení vedoucí k řešení tohoto neustále se prohlubujícího pro-
blému. Projekt sdružuje výzkumné pracovníky a odborníky z oblasti 
ekonomie, hospodářské a sociální politiky, psychologie a sociologie 
napříč významnými Evropskými univerzitami a dalšími zainteresova-
nými subjekty.

Projekt byl oficiálně zahájen v únoru 2014 setkáním všech partici-
pujících stran v Mannheimu. Během setkání na VŠE v únoru 2015 se 
pracovalo na upřesnění metodiky a řešilo se zaměření jednotlivých 
částí dotazníkového šetření, které bude primárním zdrojem dat pro 
komplexní pochopení příčin a důsledků vysoké míry nezaměstnanos-
ti mezi mladými lidmi v Evropě. Kromě partnerských institucí se se-
tkání zúčastnil Giorgos Bithymitris z Panteion University v Athénách, 
který je novým členem CUPESSE Policy Advisory Board.

O projektu
Projekt CUPESSE chce umožnit lépe posoudit dopady a účinnost 
politik v oblasti trhu práce. Specifikem projektu je hluboké zaměření 
na nabídkovou stranu, tzn. na faktory na straně mladých lidí, které 
vedou k nezaměstnanosti. To může být výraznou přidanou hodnotou 
pro formulaci skutečně účinných politik. CUPESSE jde za současný 
stav poznání a analyzuje, jak jsou v kulturním kontextu rodin předá-
vány normy, hodnoty, postoje a přesvědčení a jak tyto kulturní cha-
rakteristiky ovlivňují dovednosti mladých lidí, které potom následně 
mají vliv na jejich zaměstnatelnost a soběstačnost.

Součástí projektu CUPESSE je informační zpravodaj, který poskytuje 
základní informace o jeho vývoji, aktuálních publikačních výstupech, 
událostech a novinkách specifické cílové skupiny.

ČLENOVÉ MEZINÁRODNÍHO 
PROJEKTU CUPESSE SE SEŠLI NA VŠE

KO
N
TA

KT

LinkedIn:
 jako skupina: VSE Prague Alumni. Skupina je uzavřená, před schválením je nutné zažádat o členství.
 jako vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze. Při zadávání školy do Vašeho vzdělání se Vám objeví pod stejným názvem 

spolu s logem také v rolovacím menu.

Webové stránky:
 http://absolventi.vse.cz
 http://ka.vse.cz

Budova VŠE Žižkov:
 v Nové budově v kanceláři Rozvojového a poradenského centra NB37 http://absolventi.vse.cz

Rozvojové a poradenské centrum
(rpc.vse.cz) se zaměřuje na kariérní rozvoj 
studentů a absolventů Vysoké školy 
ekonomické v Praze, zejména formou 
spolupráce s významnými českými 
a zahraničními firmami.

● Zprostředkovává nabídky zaměstnání pro studenty a absolventy 
(http://rpc.vse.cz/pro-firmy/inzerce).

● Zajišťuje psychodiagnostickou diagnostiku (http://rpc.vse.cz/
psychologicke-poradenstvi/psychologicka-diagnostika), karié-
rové poradenství (http://rpc.vse.cz/karierove-poradenstvi/ikp), 
studenti a absolventi mají také možnost využít služeb akademické 
psychologické poradny (http://rpc.vse.cz/psychologicke-pora-
denstvi/app).

● Dvakrát ročně (březen a říjen) pořádá veletrh pracovních příle-
žitostí ŠANCE. Veletrh umožňuje přímý kontakt mezi zástupci 
vystavujících společností a studenty, příp. čerstvými absolventy. 

Pro návštěvníky je připraven také bohatý doprovodný program 
formou samostatných prezentací vystavujících, panelových dis-
kuzí a individuálních konzultací. Podrobnosti o veletrhu je možné 
najít na http://rpc.vse.cz/sance/o-veletrhu.

● Pro absolventy připravuje každoročně společensko-kulturní setká-
ní „Den s VŠE“ (http://densvse.cz) a pro všechny příznivce VŠE již 
tradiční „Ples VŠE“ (http://plesvse.cz).

V případě zájmu o jakoukoliv službu je možné se obrátit na pracovní-
ky RPC (e-mail: rpc@vse.cz).

ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM
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