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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené absolventky a vážení absolventi,
mám tu příležitost a čest Vám z pozice absolventa Národohospodářské fakulty VŠE věnovat několik slov na úvod dalšího
vydání tohoto zpravodaje. Každý rok se pravidelně setkáváme
na Dni s VŠE, a také na Plese VŠE a vždy je skvělé poslechnout si,
jak pokračují příběhy těch, které jste poznali během let svého
studia, či mít šanci potkat ty, kteří mohou být i Vašimi vzory
v daném oboru podnikání.
Málokdo si zprvu uvědomí, jak široké jsou řady těch úspěšných
a špiček svých oborů, kteří prošli právě fakultami naší školy.
Tito absolventi nemusí být výhradně podnikateli, mohou být
stejně dobře úspěšnými vynálezci, malíři, či například tiskovými
mluvčí. Těm, kteří se věnují profesím, jež zdánlivě nesouvisí
s vystudovaným oborem, zpravidla právě absolvování fakult
VŠE umožnilo dosáhnout úspěchů, pro něž by samotné nadání
nestačilo. Podobně je tomu i v mém odvětví freestylových
sportů, kde samotný sportovní úspěch nestačí a člověka živí
primárně vystoupení na kulturních akcích a spolupráce s eventovými agenturami a firmami při promování značky, uvádění
produktů na trh, či podílení se na nejrůznějších druzích kampaní. Ekonomické vzdělání, business přístup a metodika práce
jsou zde zcela stěžejní pro úspěšnou aplikaci Vašeho oboru, což
klient v takových situacích i velmi rychle rozezná a většinou
také přemění v dlouhodobou spolupráci.
Při další příležitosti, třeba právě na nadcházejícím Dni s VŠE, tak
věnujte pozornost jednotlivým příběhům všech zúčastněných
absolventů, načerpejte inspiraci a hlavně nikdy nepodceňujte
sami sebe. Máte totiž jedno z nejlepších vzdělání a tudíž i ty
nejlepší předpoklady k úspěchu! Těším se na Vás při opětovném
setkání.

Ing. Jan Weber
absolvent Národohospodářské fakulty VŠE
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FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
vznikla 1. července 1991 v rámci organizačních změn celé
Vysoké školy ekonomické v Praze. Jádro fakulty bylo vytvořeno z dvou do té doby existujících kateder, a to katedry
financí a úvěru a katedry účetnictví, ke kterým se přidala
katedra didaktiky ekonomických předmětů.
V současné době tvoří fakultu sedm kateder – bankovnictví a pojišťovnictví, didaktiky ekonomických předmětů, financí a oceňování
podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky,
manažerského účetnictví, veřejných financí. Dále k fakultě neodmyslitelně patří Institut energetické ekonomie a tři studentské kluby,
ve kterých se neformálně sdružují studenti tří hlavních směrů studia:
účetnictví a finanční řízení podniku, finance a bankovnictví a daně
a daňová politika.

Odborná setkání absolventů a přednášky odborníků
z praxe
Fakulta financí a účetnictví organizuje ve spolupráci s Rozvojovým
a poradenským centrem VŠE v Praze odborná setkání pro absolventy
a přátele fakulty, kde vystupují přední ekonomičtí experti k aktuálním ekonomickým otázkám. Jedná se o cyklus přednášek pro
veřejnost pod názvem „Absolventské středy VŠE v Praze“. Setkání jsou
příležitostí nejen k odborné diskusi, ale rovněž k neformální výměně
názorů a zkušeností mezi absolventy a akademickými pracovníky fakulty. Z uskutečněných přednášek můžeme zmínit například úspěšné
vystoupení doc. Ing. Jana Pavla, Ph. D. na téma „Veřejné zakázky v ČR“,
po kterém se diskuse účastníků protáhla ještě do pozdních večerních
hodin. Úspěšné přednášky různých odborníků z praxe, ale i z fakulty,
které jsou zaměřeny zejména na studenty a zabývají se aktuálními
problémy, organizují také studentské kluby, přičemž poslední přednášky děkana fakulty doc. Ladislava Mejzlíka se zúčastnilo přes 260
studentů, absolventů a ostatních účastníků z praxe.

Navazující magisterské studium v angličtině MIFA
Od září 2015 byla zahájena výuka v řádném denním studiu nového
placeného magisterského studijního programu vyučovaného v angličtině s názvem „MIFA – Master in Finance and Accounting“. Tento
dvouletý navazujicí magisterský program je syntézou dvou hlavních
disciplín fakulty, a to financí a účetnictví a integruje v sobě v souladu
s moderními trendy výuky komplexní pohled na problematiku financí
a účetnictví v mezinárodním kontextu. Profil absolventa tohoto
oboru je orientován na důkladnou znalost většiny nejdůležitějších
oblastí z financí a účetnictví. Do prvního ročníku tohoto studijního
programu nastoupilo celkem 25 studentů z nejrůznějších zemí
Evropy i mimo ni.

Kurzy celoživotního vzdělání
Fakulta financí a účetnictví má dlouholetou praxi s organizováním
kurzů celoživotního vzdělávání, kterého se za posledních 15 let
zúčastnili s pozitivním ohlasem stovky odborníků z praxe. Jednotlivé
kurzy zajišťované katedrami fakulty se přizpůsobují aktuální poptávce veřejnosti a v tomto roce se jedná například o následující:
● „Doplňující pedagogické studium“ (katedra didaktiky ekonomických předmětů)
Doplňující pedagogické studium je určeno absolventům magisterského (inženýrského) stupně vysoké školy ekonomického
směru, kteří již učí na středních či vyšších odborných školách nebo
mají v budoucnu o tuto práci zájem. Absolvování tohoto studia
umožňuje inženýrům ekonomům získat druhou, pedagogickou
kvalifikaci. Studium je zaměřeno na pedagogiku, psychologii,
didaktickou techniku. Významnou součástí studia jsou didaktiky
ekonomických předmětů.
● „Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku“ (katedra
manažerského účetnictví)
Dvousemestrální vzdělávací kurz je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují a řídí finanční pozici a výkonnost podniku nebo svěřené oblasti (generální ředitelé, finanční
a ekonomičtí ředitelé) a pracovníkům, kteří jsou zodpovědní
za informační podporu řízení a tvorbu manažerských informačních systémů (controlleři a manažerští účetní).

● „Peněžní ekonomie a bankovnictví“ (katedra bankovnictví
a pojišťovnictví)
Cílem dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat zejména pracovníkům finančních institucí a jejich klientům aktuální teoreticko-praktické znalosti, které jsou nezbytné pro každého moderního
finančního odborníka či dobrého klienta banky nebo finančního
investora, ale i toho, kdo se zabývá vytvářením podmínek pro fungování finančního trhu a jeho regulací. Témata přednášek v rámci
jednotlivých předmětů jsou volena tak, aby vysvětlila nejen
podstatu finančních nástrojů, ale i ekonomicko-právní souvislosti
fungování a regulace moderního finančního trhu a bankovního
systému.
● „Oceňování nemovitostí“ (Institut oceňování majetku)
Absolventi kurzu získají znalosti potřebné jak pro tržní oceňování,
tak pro oceňování na základě vyhlášek platných v jednotlivých obdobích. Hlavní důraz je ovšem kladen na tržní oceňování, přičemž
se na výuce obvykle podílejí i zahraniční experti. Součástí výuky je
stavební minimum, které je pro posluchače s jiným než stavebním
vzděláním koncipováno šířeji.
● „Oceňování podniku“ (Institut oceňování majetku)
Obsah kurzu je zaměřen tak, aby student získal základní vědomosti a dovednosti potřebné k ocenění podniku a jeho funkčních
částí. V rámci kurzu jsou posluchači seznamováni s problematikou
práv a povinností znalců, právních aspektů oceňování podniku, marketingového řízení podniku a jeho postavení na trhu,
financování podniku, finančního účetnictví, soustavy a nástrojů
hospodářského rozboru podniku, podnikového plánování a finančního plánu podniku, analýzou majetku a majetkového ocenění podniku, oceňování podniku s využitím výnosových metod
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a souhrnného ocenění, oceňování podniku na základě informací
kapitálového trhu, oceňování nehmotného majetku, účetních
a daňových aspektů podnikových fúzí.

Konference a jiné akce pro veřejnost

● Finance a účetnictví – ACFA Prague (celofakultní konference FFÚ)
Konference probíhá v anglickém jazyce a je zaměřena na široký záběr témat z oblasti financí a účetnictví. Podporuje silné
zastoupení doktorandů. Výstupem konference je sborník, který je
od ročníku 2015 zasílán k indexaci do databáze WoS – CPCI.
● Pedagogická konference 2015 (katedra finančního účetnictví
a auditingu)
Konference probíhá v českém jazyce a je zaměřena na problematiku výuky finančních a účetních předmětů na středních odborných
školách v České republice. Výstupem konference je recenzovaný
sborník odborných příspěvků. Obdobně jako předchozí ročníky, i tato konference je akreditována MŠMT dle §10 vyhlášky
317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako
studium k prohloubení odborné kvalifikace. 15. ročník Pedagogické konference se uskuteční 28. listopadu 2015.
● Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (katedra
veřejných financí)
Konference probíhá v anglickém a českém jazyce a je zaměřena na problematiku veřejných financí, ekonomiky a veřejného
sektoru. Výstupem konference je sborník, který je od ročníku 2012
zasílán k indexaci do databáze WoS – CPCI. 21. ročník konference
TPAVF se uskuteční 15.–16. dubna 2016.
● Účetní olympiáda (katedra finančního účetnictví a auditingu)
V rámci propagace studia na naší fakultě na středních odborných
školách a pro podporu zvyšování kvality výuky účetnictví na nich
pořádá katedra finančního účetnictví a auditingu každoročně Účetní
olympiádu pro studenty středních odborných škol. Olympiáda
probíhá dvoukolově, po vyhodnocení prvního kola jsou nejlepší
studentské týmy zvány k závěrečnému kolu na Fakultu financí a účetnictví, kde na místě řeší zadané příklady a jejich řešení pak prezentují
před odbornou komisí. Na vítěze čeká kromě čestného uznání i řada
věcných a peněžitých odměn. Účetní olympiáda pro střední odborné
školy pro rok 2015 se uskuteční 6. + 28. listopadu 2015

● Workshop ICAEW ve spolupráci s Komorou auditorů ČR, Radou pro
veřejný dohled nad auditem a katedrou finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví a za účasti zástupů profesních
komor auditorů z většiny východoevropských členských zemí EU.
● Double Tax Treaties Forum pořádané katedrou veřejných financí
Fakulty financí a účetnictví zaměřené na problematiku mezinárodních daní, kterého se zúčastnili odborníci z ČR, Rakouska
a Lichtenštejnska a kterou zahájila velvyslankyně Lichtenštejnska
pro Rakousko a ČR Maria-Pia Kothbauer

Mezinárodní akreditace a spolupráce s praxí
Fakulta věnuje dlouhodobě pozornost získávání profesních akreditací
pro své absolventy, které zahrnují výhody při vstupu do regulovaných profesí jako je uznávání zkoušek v těchto systémech a jiná
zvýhodnění. Tato snaha neplatí jen v národním prostředí, kde se
jedná zejména o uznávání zkoušek Komorou auditorů ČR a Komorou
certifikovaných účetních Svazu účetních, ale také v mezinárodním
měřítku. Fakulta získala již na druhé pětileté období akreditaci ACCA,
je držitelem statutu Partner in Learning od ICEAW a na jaře letošního
roku získala také akreditaci CFA. Fakulta financí a účetnictví je již více
než 15 let členem Národní účetní rady, prostřednictvím které se podílí na legislativním procesu v oblasti účetnictví, daní a auditu v ČR.
Fakulta považuje za významnou prioritu spolupráci s praxí, která
na oboustranně výhodném základě umožňuje propojení výuky a praxe a umožňuje hladký přechod absolventů fakulty do zaměstnání.
Zároveň jsou pracovníci fakulty zapojeni do řešení konkrétních projektů, posudků a analýz zadávaných společnostmi v rámci smluvního
výzkumu. Výsledkem této stabilní a dlouholeté práce je také řada
stálých sponzorů fakulty, mezi které patří jak poradenské společnosti,
tak velké banky a pojišťovny, ale i výrobní a obchodní společnosti.

Další informace
Všechny zájemce o dění na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze srdečně zveme k návštěvě našich webových
stránek na adrese http://FFU.vse.cz nebo oficiálních stánek fakulty
na Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/FFU.VSE/

Kromě každoročně se opakujících konferencí a obdobných akcí
pořádá Fakulta financí a účetnictví řadu jednorázových workshopů
s mezinárodní účastí, z nichž je možno uvést například následující
dva, které se uskutečnily v roce 2015:

POZVALI JSME VÁS:
9. září – Den vědy
11. září – Konference „Relations économiques franco-tchèques“
30. září – Absolventská středa na VŠE – Veřejné zakázky v ČR
7. října – Absolventská středa FMV: Miroslav Zámečník o BRICS
13. a 14. října – Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE
14. října – Absolventská středa FPH: Marketing výtvarného umění
21. října – Absolventská středa FIS: Využití virtuální reality ve výuce

3. listopadu – Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
4. listopadu – Absolventská středa NF: Měnová politika
11. listopadu – Absolventská středa FFÚ: Absolvent VŠE v roli top
manažera a lídra změn (1995-2015)
18. listopadu – Absolventská středa FMV: Význam mezinárodních
akreditací vzdělávacích programů pro zaměstnavatele
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FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
SE PŘEDSTAVUJE
Vzdělání patří k univerzálně uznávaným hodnotám a vysokoškolský diplom je považován za jakýsi průkaz, osvědčující
způsobilost jeho nositele pro vybranou profesi. Jsou však
všechny vysokoškolské diplomy rovnocenné a mají všichni
jejich nositelé na trhu práce stejné šance? V tomto krátkém
zamyšlení se budeme zabývat pouze kvalitou vzdělání manažerského typu, které nabízí Fakulta mezinárodních vztahů
(FMV) Vysoké školy ekonomické.
Výchozí pozice našich absolventů je velmi dobrá, protože VŠE patří
dlouhodobě k nejprestižnějším ekonomickým školám regionu
Východní Evropy. Toto její zařazení bylo v nedávných dnech opět
potvrzeno vítězstvím v hodnocení manažerských škol, pořádaném
společností Eduniversal. Cílem sestavování tohoto i dalších žebříčků
je poskytnout zájemcům o studium i odborné veřejnosti celosvětový
přehled (v hodnocení Eduniversal je posuzováno 1000 ekonomických
škol ze 154 zemí světa, rozdělených do 9 regionů) o špičkových univerzitách a možnostech získání kvalitního manažerského vzdělání.
Kvalitu ve vzdělávání je ovšem obtížné objektivně definovat a vypracovat kritéria posuzování kvality ve vzdělávání je nesnadné. V USA
byla již v roce 1916 založena nezisková organizace The Association to
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), která se zpočátku
věnovala manažerskému vzdělávání a jeho zkvalitňování zejména
v Americe. Teprve v posledních desetiletích přenesla svou činnost
také na ostatní regiony světa a začala působit globálně. V současné
době má akreditaci AACSB celkem 739 vysokých škol ve 48 zemích
světa. Je nutné rozlišit členství v AACSB od samotné akreditace, protože pro řadu škol je již samo členství prestižní záležitostí, ale teprve
akreditace je potvrzením známky kvality. VŠE je členskou organizací
AACSB již několik let a v současnosti požádala o zahájení procesu
akreditace. Tento proces trvá obvykle 5 let, je velmi náročný (i finančně) a udělení akreditace je pro každou vysokou školu vstupenkou
do nejvyšších pater hodnocení kvality manažerského vzdělávání.
Žádná instituce v ČR zatím tuto akreditaci nemá, několik z nich je
však členem AACSB.
V posledních letech se na hodnocení kvality manažerského vzdělávání zaměřila rovněž bruselská organizace EFMD (The Management
Development Network), sdružující více než 800 členských organizací
v 81 zemích světa. Tato organizace si vypracovala pozici globálního akreditačního centra pro posuzování kvality manažerského
vzdělávání a nabízí možnost akreditace jak celé vzdělávací instituce
(pod zkratkou EQUIS), tak jen některých ze vzdělávacích programů
v případě, že instituce nabízí i další oblasti vzdělávání kromě manažerského. V každém případě jde o špičkovou akreditaci, jejíž udělení
propůjčuje dané instituci místo v pomyslné „síni slávy“ manažerského
vzdělávání. Slovo „propůjčuje“ je namístě, protože akreditaci je nutné
periodicky obhajovat a průběžně informovat EFMD o pokroku v oblastech, které byly při kontrolní návštěvě mezinárodního kontrolního
týmu označeny za hodné zvýšené pozornosti a dalšího zlepšování.
FMV je jedinou institucí v ČR, která má studijní program akreditovaný
EFMD, respektive v systému tzv. EFMD Programme Accreditation Sys-

tem (EPAS). Celosvětově má tuto akreditaci celkem 94 studijních programů na 69 institucích ve 31 zemích světa. FMV obdržela akreditaci
EPAS pro magisterské programy Mezinárodní obchod a v angličtině
vyučovaný International Business v únoru 2012 a úspěšně ji obhájila
při další kontrolní návštěvě mezinárodního týmu EFMD na začátku
tohoto roku. Prestiž této akreditace zatím působí spíše navenek, neboť v ČR je FMV jedinou institucí s touto akreditací. Veřejnosti, včetně
zájemců o studium na FMV, zatím není význam této akreditace jako
mezinárodně uznávané známky kvality příliš znám.
Velkou předností akreditace EPAS je kontinuální tlak na zvyšování
úrovně řízení kvality a jejího vyhodnocování v každodenní činnosti fakulty. Na jaře 2016 bude vedení FMV opět posílat do Bruselu
každoroční odečet toho, co se v průběhu roku od poslední kontrolní návštěvy podařilo zlepšit nebo prosadit v oblasti řízení kvality.
Tento neustálý tlak na zvyšování kvality může někdy vyvolávat
i negativní reakce, protože důraz je kladen na systém, na sestavení
procesu hodnocení kvality a jeho vyhodnocování, takže přináší také
zvýšené administrativní požadavky, které všichni nevítají. Na druhé
straně zkušenost vedení FMV je taková, že dobře nastavený systém
a dodržování psaných pravidel je vítanou oporou při řízení a ve svém
důsledku mnohem efektivnější způsob řízení. Přestože akreditace se
týká pouze dvou programů fakultou nabízených, požadavky, které
je nutno plnit, pozitivně ovlivňují celkovou kvalitu procesu řízení
na FMV a tím i ostatní programy do akreditace EPAS nezahrnuté.
Význam mezinárodních akreditací u nás zatím není plně doceněn.
Přední světové školy se zapojily do systému hodnocení kvality již
před lety a mezinárodní akreditace se v posledních letech staly určitou metou pro řadu škol zejména v rozvíjejících se zemích. Získáním
těchto akreditací se škola prezentuje navenek jako kvalitní manažerská instituce, což není při značné konkurenci v úsilí o co nejkvalitnější
uchazeče o studium vůbec zanedbatelné. Řada studentů ve vyspělých státech si vybírá školu podle její pověsti a k té mezinárodní
akreditace jednoznačně patří.
Velmi populární mezi školami usilujícími o mezinárodní renomé se
v posledních letech stalo získání tzv. „Triple Crown“, což obnáší získání
akreditace AACSB, EFMD a zejména pro MBA školy další významné
akreditace AMBA. Tato ve Velké Británii založená Association of MBAs
(AMBA) akreditovala do současnosti 186 manažerských škol v 70
zemích, žádnou z toho v ČR. Přestože snaha o “Trojí korunu” by mohla
být považována v některých případech spíše za marketingový tah, je
neoddiskutovatelnou skutečností, že každé akreditační řízení přináší
významné úsilí o zkvalitnění řízení dané školy a kvality pedagogického procesu. V případě udělení akreditace to znamená potvrzení pro
širokou veřejnost, že daná instituce zvládla kvalitu řídících procesů
a obsahovou stránku výuky na mezinárodně srovnatelné úrovni.
Pro FMV znamená akreditace EPAS od EFMD uznání kvality programů, které nabízíme našim i zahraničním studentům. Vedení FMV je
přesvědčeno, že snaha o mezinárodní akreditaci byl “krok správným
směrem”, jak ostatně stojí v mottu VŠE, a že tuto kvalitu si stále více
budou uvědomovat jak zájemci o studium, tak firmy, které budou
takto připravené absolventy přijímat.
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FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
SE PŘEDSTAVUJE
Fakulta podnikohospodářská VŠE patří mezi nejvýznamnější
fakulty zaměřené na oblast managementu v regionu střední
a východní Evropy. Posláním fakulty je příprava budoucích
manažerů, kteří budou úspěšně řídit podniky a další organizace v měnícím se globálním prostředí. Absolventi fakulty
nacházejí uplatnění nejen v mezinárodních korporacích,
v malých a středních podnicích, v kulturních a neziskových
organizacích, navíc jsou aktivní i v budování vlastního
podnikání.
Studijní a pedagogická činnost
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 2015 obsadil mezinárodní obor International Management (CEMS) 4. místo a obor Podniková ekonomika
a management 72. místo.
Vlajkovou lodí fakulty je prestižní studijní obor navazujícího magisterského studia Inter-national Management (CEMS). 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.
Studentům magisterského studia nabízí fakulta nadstandardní
vzdělávací a tréninkový program Honors Academia. Tento program je
určen pro talentované studenty, kteří mají zájem rozvíjet své znalosti
a dovednosti nad rámec běžných studijních povinností. Součástí
programu je výuka atraktivních předmětů vyučovaných exkluzivně
pro studenty programu, exkurze či projekty ve spolupráci s partnerskými firmami.
Fakulta zajišťuje rovněž program MBA, a to v českém i anglickém
jazyce, který je akreditován 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

ABSOLVENTSKÉ STŘEDY
Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost
udržení kontaktu s absolventy, a proto vznikl projekt středečních odborných přednášek pouze pro Vás. První setkání
proběhlo již 5. listopadu 2014.
Každou středu si pro Vás fakulty od 18:00 hodin připravují odbornou
přednášku na půdě Vaší Alma mater. Na akci je třeba se dopředu
bezplatně registrovat: http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu. Přehled témat pro rok 2015/16
naleznete na webových stránkách absolventů absolventi.vse.cz.
Těšíme se na setkání.

na Fakultě podnikohospodářské na úroveň MBA programů v západní
Evropě. Fakulta rovněž realizuje celou řadu vzdělávacích kurzů pro
firemní sektor.

Výzkumná a poradenská činnost
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-Suffici-ency and Entrepreneurship: Family
Values and Youth Unemployment in Europe (CUPESSE).
Fakulta realizuje rovněž poradenskou činnost a aplikovaný výzkum
pro firemní i nefiremní praxi. Stěžejní roli v těchto činnostech hraje
nově zřízený Institut excelence v managementu.

Spolupráce s firemním sektorem
Pedagogická i vědecko-výzkumná činnost fakulty je velmi úzce
propojena s praxí. Mezi partnery fakulty patří mimo jiné BD Advisory,
Apogeo, Metrostav, Mondeléz, T-Mobile, Plzeňský Prazdroj, Škoda
Auto, HILTI, Mary Kay, Spak, LEGO, PWC, Hopi či Unilever. 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.
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REVITALIZACE AREÁLU FAKULTY MANAGEMENTU
VŠE V JINDŘICHOVĚ HRADCI V LETECH 2008–2015
Budova, ve které sídlí jediná mimopražská fakulta Vysoké
školy ekonomické, byla dostavěna v červnu roku 1988 jako
sídlo Okresního výboru Komunistické strany Československa. Původnímu účelu však sloužila jen necelého půldruhého roku; v roce 1991 zde bylo zřízeno detašované pracoviště
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, v roce 1994 zde
začala působit nově vzniklá Fakulta managementu Jihočeské univerzity a konečně v roce 1998 se stala sídlem Fakulty
managementu, která nově vstoupila do svazku Vysoké školy
ekonomické v Praze.
Postupem času se však stávalo stále zřejmějším, že budova tak
jak byla v roce 1988 dokončena, může plnit roli plnohodnotného
zázemí vysokoškolské instituce jen s obtížemi. Počínaje rokem 2008
proto proběhly v areálu Fakulty managementu VŠE v Jindřichově
Hradci tři etapy stavebních úprav, které ve svém výsledku vedly
k revitalizaci celé budovy tak, aby byla schopna poskytovat kvalitní
zázemí pro své zaměstnance a především studenty. Zásadním
zdrojem prostředků, které byly na tyto akce využity, byla podpora
Evropské unie v rámci operačních programů Životní prostředí a Výzkum a vývoj pro inovace

financování bylo zajištěno z prostředků projektů Zateplení části
obvodového pláště areálu FM VŠE č. p. 1117/II v Jindřichově Hradci
a Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE – projekty byly přitom spolufinancovány z prostředků Operačního programu Životní prostředí
a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Pro zpříjemnění života studentů fakulty je vedle rozšíření plochy
výukových prostor, úpravy sociálních zařízení a zřízení bezbariérového vstupu do dalších částí stávajících prostor budovy zcela zásadním
bodem zastřešení nádvoří mezi stávajícími pavilony B a D, čímž vznikl
nový pavilon G – Dvorana, jehož součástí je bufet. Právě nová dvorana
se stala prostorem, který je využíván pro účely koncertních vystoupení, pořádání výstav či veletrhů, a je také místem každodenního setkávání studentů fakulty. Hojně využívané jsou také přilehlé venkovní
plochy určené pro odpočinek, na kterých byla zřízena zahrada.

První etapa stavebních úprav
První fáze revitalizace Fakulty managementu byla zahájena v roce
2008 v rámci projektu VŠE – Výukové prostory a informační
centrum F6 JH. Během stavebních úprav bylo především vystavěno
nové knihovnické a informační centrum a také nové výukové prostory s vybavením určeným pro výuku kurzů využívajících výpočetní
techniku. Zřízen byl také nový depozitář, podzemní parkoviště
a bezbariérový vstup do hlavní budovy fakulty. Nové prostory fakulty však dnes neslouží pouze jako knihovna, ale spíše jako centrum
kulturního života fakulty; pravidelně jsou zde pořádány výstavy
představující tvorbu jihočeských umělců či tematické výstavy pokrývající historii fakulty a jejího hostitelského města.

Třetí etapa stavebních úprav
Předmětem projektu Modernizace výukových a pracovních prostor
FM v JH, který probíhal v letech 2014 a 2015 a který byl opět spolufinancován z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace, byla zejména nástavba dalšího patra nad pavilony B a C.
Vznikly tak zcela nové prostory pro výukovou i vědecko-výzkumnou
činnost

Výsledky projektů
Druhá etapa stavebních úprav
Druhá fáze stavebních úprav probíhala v letech 2013 až 2014. Její

Etapa

V období let 2008 až 2015 tak bylo mimo jiné vytvořeno celkem
3 722 m2 nových užitkových ploch, revitalizováno a rekonstruováno
6 499 m2 stávajících užitkových ploch, vyměněno 1 168 m2 nevyhovujících výplní otvorů a provedeno zateplení 1 212 m2 obvodového zdiva.

Název projektu

Výdaje (Kč)

Zahájení realizace

Ukončení realizace

1

VŠE – Výukové prostory a informační centrum F6 JH
(ev. č. ISPROFIN 23334A 3306)

115 611 599

22. 10. 2008

27. 11. 2009

2

Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č. p. 1117/II v Jindřichově Hradci(reg. č. CZ.1.02/3.2.00/10.08020)

   9 317 805

24. 6. 2013

6. 9. 2013

Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE
(reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0191)

51 740 989

15. 4. 2013

30. 4. 2014

Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH
(reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0242)

64 541 313

15. 7. 2014

30. 6. 2015

241 211 076

22. 10. 2008

30. 6. 2015

3
Celkem

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci je tak připravena do dalších let čelit výzvám, které s sebou vysokoškolské vzdělávání přináší.
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NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické (NF
VŠE) působí pod svým názvem nepřetržitě od roku 1968,
kdy došlo k jejímu přejmenování z Fakulty politické ekonomie, která vznikla ze Všeobecné ekonomické fakulty Vysoké
školy ekonomické v Praze (VŠE). Kořeny Národohospodářské fakulty můžeme hledat již u Vysoké školy politických
a hospodářských věd, která byla založena v roce 1949, jejíž
součástí byla Hospodářská fakulta.
NF VŠE se po roce 1990 začala profilovat jako fakulta univerzitního
typu, která vychovává odborně kvalifikované ekonomy v oblasti
ekonomické teorie, hospodářské politiky a veřejné správy. Na NF VŠE
studuje v současné době více než 2 000 studentů. Pedagogický proces
zajišťuje přes 80 akademických pracovníků společně s 13 administrativními pracovníky. Fakulta nabízí studium ve všech třech stupních
studia – bakalářském, magisterském i doktorském. Bakalářské studium
je zaměřeno na ekonomickou teorii, hospodářskou politiku a veřejnou
správu a regionální rozvoj. Navazující magisterské studium je nabízeno
v oborech ekonomická analýza, hospodářská politika, hospodářské
a politické dějiny, regionální studia a veřejná správa. V doktorském studiu si mohou studenti vybrat z oborů ekonomická teorie, hospodářská
politika a hospodářské a politické dějiny 20. století.
Důraz v koncepci výuky je kladen na internacionalizaci studia a budoucí konkurenceschopnost absolventů NF VŠE na domácím, ale
i mezinárodním trhu práce. Studenti musí zvládnout angličtinu jako
prioritní jazyk ekonoma. Proto je studentům nabízeno až 60 kurzů,
které jsou vyučovány v jazyce anglickém. Tyto kurzy jsou vyučovány
buď kmenovými učiteli fakulty nebo profesory ze zahraničí, kteří
pravidelně přijíždí z prestižních zahraničních univerzit vyučovat
na NF VŠE jako hostující profesoři. Na NF VŠE lze absolvovat i celé
studium v anglickém jazyce. Fakulta otevřela jako vůbec první
na VŠE bakalářský stupeň studia v angličtině, obor ekonomie (BSc
Economics).
Studenti NF VŠE mohou v rámci bakalářských, magisterských
i doktorských programů absolvovat semestrální, případně delší
studijní pobyty v zahraničí s možností i získání akademického titulu
ze zahraniční univerzity. Úspěšnost studentů fakulty při konkurzech

na výjezd do zahraničí je vysoká a činí až 70 % z počtu přihlášených
studentů.
NF VŠE je členem řady mezinárodních organizací. Významná jsou
členství samotné fakulty nebo jejich pracovníků ve vědeckých
a akademických zahraničních či mezinárodních institucích. Ve všech
zahraničních kontaktech fakulty hraje prvořadou úlohu zájem
o evropskou srovnatelnost výukových kurzů a jejich atraktivita pro
domácí i zahraniční studenty. Obecným cílem fakulty je zajištění
špičkové kvality výuky srovnatelné s výukou na předních světových
univerzitách ekonomického zaměření. NF VŠE usiluje i o posílení
svého postavení v oblasti vědy a výzkumu. Zaměření vědy a výzkumu vychází z dlouhodobého záměru a profilu fakulty. Systematicky
jsou rozvíjeny aktivity zejména v oblasti kvalitativní a kvantitativní
analýzy státních zásahů a regulace z hlediska ekonomické efektivnosti a kvality života, teorie a praxe regionálního rozvoje, evaluace státních intervencí a teoreticko-metodologického přístupu
ke zkoumání příčinných vztahů státních politik. V roce 2014 získala
Národohospodářská fakulta 3 granty ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky z celkem 6 grantů, které získalo
všech 6 fakult VŠE.
O prestižním postavení NF VŠE v nabídce ekonomického vzdělání
svědčí mimo jiné i skutečnost, že se fakulta v projektu Fakultaroku.
cz, organizovaném Českou studentskou unií, umisťuje pravidelně
na předních příčkách žebříčku mezi fakultami v oboru Ekonomie –
v roce 2015 na druhém místě a v roce 2014 na prvním místě.
Národohospodářská fakulta se umístila na druhém místě v aktuálním žebříčku nejlepších ekonomicky zaměřených fakult, který
každoročně vyhlašují Hospodářské noviny. Ten je postaven
na obdobných principech jako ranking světových univerzit
s ekonomickým zaměřením, který provádí Financial Times.
V současné době připravuje NF VŠE spolu s paní rektorkou
udělení čestného doktorátu honoris causa prof. University of
Chicago Richardu Thalerovi, který je považován za nejvýznamnějšího průkopníka behaviorální ekonomie. Čestný doktorát mu
bude udělen 10. prosince 2015.

PRODĚKANKA FMV ZVOLENA
PREZIDENTKOU CIDD
Proděkanka Fakulty
mezinárodních vztahů,
doc. Ing. Ludmila Štěrbová,
CSc., byla zvolena prezidentkou Konsorcia pro
mezinárodní double degree
(Consortium of International Double Degrees, CIDD).

a rozšiřovat koncept Double Degree, což je jedna z velmi pokročilých
forem hluboké internacionalizace studia. Instituce, které v rámci
svých programů tuto náročnou formu implementovaly, umožňují
svým studentům získat na základě studia na domovské a partnerské
univerzitě dva plnohodnotné diplomy, rozšířit přitom své znalosti
a dovednosti a zejména získat mezinárodní zkušenosti a adaptabilitu.
Koncept Double Degree zahrnuje také intenzivní mobilitu vyučujících a spolupráci vzdělávacích institucí v celé řadě další oblastí.

CIDD sdružuje univerzity
a vysoké školy z celého světa.
Jeho cílem je prohlubovat

Zvolení doc. Štěrbové do čela této mezinárodní organizace je potvrzením vysoké kvality, intenzity a mezinárodního uznání internacionalizace Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.
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KVĚTINY OVLÁDNOU LUCERNU
– MINIMÁLNĚ NA REPREZENTAČNÍM
PLESE 2. 12. 2015
Tradice se mají dodržovat a Ples VŠE
není výjimkou. Již PÁTÝ ročník této
společenské akce proběhne 2. prosince
v prostorách pražské Lucerny. V tomto
roce bude ples opět něčím výjimečný.
Dress code zůstává jako každý rok společenský, ale místo loňských škrabošek přichází
nový zajímavý doplněk = květiny. Ozdobte
svůj oděv či účes květinou a přihlaste se tak
zároveň k fakultě, se kterou sympatizujete.
Každá fakulta má svou barvu.
●
●
●
●
●
●

FFÚ fialovou
FMV oranžovou
FPH tmavě modrou
FIS šedou – možno i bílou
NF světle modrou
FM růžovou

Pokud sympatizujete s více fakultami nebo
jste hosty, je možno samozřejmě zvolit i jakoukoliv jinou univerzální barvu květiny.

Krátce k programu plesu:
Brány pražské Lucerny se otevřou 2. prosince 2015 v 19:00. Ples bude slavnostně
zahájen o hodinu později. Úvodu se pro
tento rok ujme symfonický Orchestr VŠE,
který zahraje vídeňské valčíky k poslechu
a tanci. Programu budou ve Velkém sále
dominovat vystoupení pěti finalistů soutěže
VŠE HLEDÁ TALENT 2015. Krátce před
půlnocí čeká na účastníky plesu překvapení, které roztančí celý sál. V Lucerna Music
Baru si můžete zatančit na disko a latino
rytmy. V Restauraci Hospoda v Lucerně
bude až do ranních hodin k dispozici pestré
menu studených i teplých jídel a originální

OHLÉDNUTÍ
ZA DNEM VĚDY 2015
Ve středu 9. 9. 2015 se VŠE prezentovala na přehlídce vědy pražských vysokých škol – Dni vědy.
Návštěvníci mohli navštívit stánek a přednášky dvou
vyučujících VŠE.
Na stánku VŠE si Katedra managementu FPH pro návštěvníky
připravila test, kterým mohli odhalit, zda podléhají nástrojům
manipulace. Například na odhadu počtu korunových mincí
v nádobě zde zástupci katedry prezentovali jev, který se
označuje jako „moudrost davů“ – každý z mnoha lidí vnáší
svůj vlastní úsudek a i díky zákonu velkých čísel tak v průměru dosáhnou velmi inteligentních odhadů či rozhodnutí.
Takové experimenty ukazují, že zprůměrování individuálních
odpovědí mnoha různých lidí vede k velmi přesnému výsledku. Dále tzv. Stroopův test či logické úlohy.
Studenti oboru Finance FFÚ si připravili počítačovou aplikaci,
díky které se návštěvníci na chvíli proměnili v investory a měli
vhodně rozdělit své investované peníze mezi akcie, dlouhodobé a krátkodobé dluhopisy, zlato a naftu.

míchaný nápoj „Drink VŠE“. Návštěvníci
Restaurace nepřijdou o žádný důležitý
moment z dění na Plesu VŠE, protože obraz
i zvuk ze všech vystoupení ve Velkém sálu
bude přenášen na obrazovky v Restauraci.
Program ve velkém sálu skončí v 02:00
a v Music Baru a Restauraci v 05:00.
Více o Reprezentačním plesu VŠE vám prozradí stránka www.plesvse.cz.

KLUB ABSOLVENTŮ
I v tomto akademickém
roce nabízíme absolventům
se zájmem o udržení aktivnějšího kontaktu s VŠE možnost stát se členem Klubu
absolventů VŠE. Registrace
jsou již spuštěny.
Hlavní výhodou je nárok na dvě volné vstupenky na Den
s VŠE a volnou vstupenku a nárok na zakoupení druhé
s 50% slevou na Ples VŠE. Více informací o Klubu absolventů
včetně možností registrace naleznete na samostatných webových stránkách: http://ka.vse.cz. Vážíme si všech, kdo mají
zájem o dění na půdě VŠE, spolupracují s námi a podporují nás
v naší práci. Děkujeme
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OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 25. VÝROČÍ
FRANCOUZSKO-ČESKÉHO INSTITUTU ŘÍZENÍ VŠE
V pátek 11. září se ve Vencovského aule sešli představitelé
politických i obchodních vztahů mezi Českou republikou
a Francií. Právě před 25 lety byl při Vysoké škole ekonomické v Praze založen Francouzsko-český institut řízení
(L’Institut Franco-Tchèque de Gestion IFTG) a na konferenci věnované tomuto výročí její účastníci vzpomínali
a diskutovali.

Akci moderovala rektorka VŠE a akademická ředitelka IFTG
prof. Ing. Hana Machková, CSc., spolu s Michelem Wisslerem z IAE
Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3. Na začátku návštěvníky
přivítal i velvyslanec Francie v Praze Jeho Excelence pan Jean-Pierre
Asvazadourian. Oslava výročí IFTG byla zakončena na Francouzské
ambasádě, kde se konala slavnostní promoce letošních absolventů
francouzského MBA programu.

PRVNÍ DÍL SYNTÉZY K DĚJINÁM VŠE V PRAZE
VE STŘEDOEVROPSKÉM SITUAČNÍM KONTEXTU
Publikace je prvním dílem plánované
vícedílné řady, která vzniká v gesci Centra pro dějiny VŠE v Praze ve spolupráci
s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE. Cílem této řady
je detailně zmapovat fungování ústřední
ekonomické vysoké školy u nás ve středoevropském situačním kontextu.

Centrum pro dějiny VŠE

Tento publikační projekt reaguje na institucionalizaci výzkumu dějin VŠE založením Centra pro
dějiny VŠE v roce 2013 a jeho dosavadní výsledky
výzkumu nejen v souvislosti s šedesátiletým
výročím založení VŠE, které si tato prestižní ekonomická vysoká škola v České republice připomínala právě v roce 2013. Editory publikace jsou
ředitel CPD prof. Aleš Skřivan ml. a tajemník
CPD dr. Andrej Tóth. Na přípravě publikace se
w w w w.eshop economica.c z

DĚJINY VŠE V PRAZE I.
Aleš Skřivan ml. ● Andrej Tóth (eds.)

Cílem plánované vícedílné řady, která vzniká v gesci Centra pro dějiny VŠE
v Praze ve spolupráci s Katedrou hospodářských dějin Národohospodářské
fakulty VŠE je detailně zmapovat fungování ústřední ekonomické vysoké
školy u nás. Tento publikační projekt reaguje na institucionalizaci výzkumu
dějin VŠE založením Centra pro dějiny VŠE v roce 2013 a jeho dosavadní výsledky výzkumu nejen v souvislosti s šedesátiletým výročí založení VŠE, které si tato prestižní ekonomická vysoká škola v České republice připomínala
právě v roce 2013. Předložený první díl mapuje počátky vyššího vzdělávání v ekonomických disciplínách od poloviny 17. století v českých zemích,
problematiku založení a fungování Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO),
předchůdkyně pozdější VŠE, bezprostřední bouřlivé období po druhé světové válce, resp. po roce 1948 a samotný proces ustavení VŠE v Praze v roce
1953. Srovnán je i vývoj slovenského a českého vysokého ekonomického
školství mezi lety 1945 a 1953. Ze středoevropských zemích jsou počátky
ústředních ekonomických vysokých škol sledovány v případě Maďarska
a Německé demokratické republiky.

DĚJINY VŠE V PRAZE I.

Vydání knihy podpořila:

CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE
Historie vyššího ekonomického školství
v českých zemích v situačním kontextu
ve vybraných státech střední Evropy

Vysoká škola e konomická v Praze

Aleš Skřivan ml.
Andrej Tóth (eds.)

dále podíleli: dr. Markéta Dvořáková, Ing. Petra
Halíková, Mgr. David Hubený, Ing. Petr Chalupecký, Ing. Zdenka Johnson, dr. Jan Kočvar,
dr. Lukáš Novotný, Mgr. Věra Kubátová, dr. Pavel
Szobi a Ing. Prokop Závodský. První díl mapuje
počátky vyššího vzdělávání v ekonomických
disciplínách od poloviny 17. století v českých
zemí, problematiku založení a fungování Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO), předchůdkyně
pozdější VŠE, bezprostřední bouřlivé období
po druhé světové válce, resp. po roce 1948
a samotný proces ustavení VŠE v Praze v roce
1953. Srovnán je i vývoj slovenského a českého
vysokého ekonomického školství mezi lety
1945 a 1953. Ze středoevropských zemích jsou
počátky ústředních ekonomických vysokých
škol sledovány v případě Maďarska a Německé
demokratické republiky.
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REKTORKA VŠE ZVOLENA
DO SPRÁVNÍ RADY EIASM
Rektorka VŠE prof. Ing. Hana
Machková, CSc., byla 1. října 2015
jednomyslně zvolena do Správní
rady významné asociace evropských
manažerských vysokých škol EIASM
– European Institute for Advanced
Studies in Management. Funkční období prof. Machkové je tříleté a VŠE
bude mít jako jediná vysoká škola
ze zemí střední a východní Evropy
zastoupení v nejvyšším vedení této
prestižní asociace.
EIASM byl založen v roce 1971 a sídlí v Bruselu. Posláním této mezinárodní asociace je přispívat ke zvyšování kvality výzkumu v oblasti
manažerských vědních disciplín a podporovat doktorské studijní
programy. V rámci této mezinárodní sítě je v současné době registrováno téměř 45 000 vysokoškolských vědeckých a pedagogických
pracovníků. EIASM sdružuje 90 univerzit, výzkumných ústavů a tzv.
business schools z 20 evropských zemí. Vysoká škola ekonomická
v Praze je dlouholetým členem a je dosud jedinou českou institucí
zastoupenou v EIASM.

„Jsem velmi poctěna, že jsem byla zvolena do Správní rady instituce,
která přispívá ke kvalitě evropského manažerského vzdělávání“, uvádí
rektorka VŠE. „Mé zvolení je výrazem uznání výborného jména VŠE
v zahraničí. Členové Správní rady vesměs působí na špičkových vysokých
školách a skutečnost, že kolegové oslovili a zvolili zástupce VŠE, svědčí
o tom, že vážnost VŠE v mezinárodním prostředí stoupá. Členství v řídících strukturách mezinárodních organizací nás přibližuje k cíli, kterým
je zaujmout vedoucí postavení na trhu manažerského a ekonomického
vzdělávání v zemích střední Evropy a být vyhledávanou mezinárodně
respektovanou výzkumnou univerzitou“, dodává prof. Machková.

Aktivity EIASM:

● rozvíjí a udržuje sítě spolupracujících
evropských vědecko-výzkumných
pracovníků v oblasti managementu,
● organizuje konference, semináře
a workshopy,
● nabízí semináře pro doktorandy
a rozvíjí další aktivity, které posilují
vzdělávání nové generace evropských
vědecko-výzkumných pracovníků.
● Více informací: http://www.eiasm.org

VŠE OTEVÍRÁ MEZINÁRODNÍ
PROGRAM MBA
VŠE zahájí v lednu 2016 výuku nového mezinárodního manažerského programu MBA plně v angličtině.
Mezinárodní program MBA bude vyučovat Mezinárodní škola podnikání a managementu (ISBM) při Fakultě podnikohospodářské VŠE.
Program je otevřen i zahraničním studentům s praxí a profesionálům.
Program MBA v angličtině má mezinárodní i českou akreditaci.
Mezinárodní akreditaci mu udělila společnost FIBAA (Foundation for
International Business Administration Accreditation), českou Česká
asociace MBA škol (CAMBAS), která je členem EQUAL – European
Quality Link při EFMD.
Výuka anglického MBA programu bude probíhat v ucelených blocích
odpovídajících 10 hlavním oborům: Management Basics, HR Management, Framework of Economics, Corporate Governance, Marketing, Accounting, Taxation and Auditing, Financial Management,
Information Management, Strategic Management, Business and

Entrepreneurship. Struktura výuky obsahuje kromě hlavních modulů
i dvě ročníkové práce (Term paper, Business project) a závěrečnou
diplomovou práci (Master thesis). Obsahově MBA propojuje potřeby
manažerské praxe se současnými trendy a nejnovějšími výsledky
výzkumu. Do výuky budou zapojeni učitelé VŠE, zahraniční hostující
profesoři i odborníci z praxe. Cena programu MBA v angličtině je
235 950 Kč (vč. DPH). Výuka bude probíhat v pátek a v sobotu (3x
do měsíce), od ledna 2016 do února 2017. Termín pro zasílání přihlášek končí 30. 11. 2015.
VŠE má s výukou manažerských programů MBA dlouholetou zkušenost. V roce 1990 otevřela Francouzsko-český institut řízení (IFTG),
který každý rok přijímá studenty do francouzsko-českého MBA programu. V roce 2008 VŠE otevřela ISBM s nabídkou česko-anglického
MBA. Od příštího roku VŠE nabízí studium MBA plně v angličtině.
Více informací: isbm.vse.cz/english/

LETNÍ KURZY PRO ABSOLVENTY
Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) pořádá pro absolventy semestrální kurzy. Vybírat můžete ze Step aerobiku, Kick box aerobiku,
Bosu, Pilates až po Break Dance či Modern Dance atd. Lekce budou
probíhat především v ranních nebo až v pozdějších odpoledních

hodinách. Do Zájmových kurzů se můžete hlásit od začátku semestru
– únor 2016. Výše poplatku za celosemestrální účast je 800 Kč. Více
zde: http://ctvs.vse.cz/absolventi/zajmove-letni-sportovni-kurzyabsolventi/
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AKADEMICKÝ ROK 2014/2015
V akademickém roce 2014/2015 rozjela VŠE řadu nových
projektů. Škola se rozrostla o pracoviště pro podporu podnikání studentů a absolventů a spolupráce s praxí – podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE. V listopadu 2014 fakulty
spustily společný projekt s názvem „Absolventské středy“.
V roce 2014 studovalo na Fakultě financí a účetnictví 3 027 studentů,
na Fakultě mezinárodních vztahů 4 274 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 3 432 studentů, na Fakultě informatiky a statistiky
2 925 studentů, na Národohospodářské fakultě 2 272 studentů
a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci 1 444 studentů.
Zájem o studium na VŠE je stále velký. Do prvních ročníků bakalářských programů bylo pro akademický rok 2014/2015 podáno celkem
11 641 přihlášek a počet podaných přihlášek 3x převýšil nabízenou
kapacitu. Do prvního ročníku bakalářských programů bylo zapsáno
3 472 studentů.

Mezinárodní spolupráce
V roce 2014/2015 spolupracovala VŠE v Praze s více než 220 partnerskými vysokými školami ze čtyř kontinentů a nabízela českým

i zahraničním studentům široké spektrum akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů i odborných
předmětů v cizích jazycích. Velmi žádanými byly blokové semináře
zahraničních hostujících profesorů. V zimním semestru měli studenti
možnost výběru z 30 předmětů vyučovaných odborníky ze zahraničí
a v letním semestru si mohli vybrat z 37 předmětů. Výuka probíhala
převážně v angličtině.
Počet vyslaných i přijatých studentů se každoročně zvyšuje. V roce
2014 studovalo na VŠE alespoň jeden semestr 681 výměnných
studentů, dalších 151 studentů zde studovalo v rámci letních škol.
Na studijní a pracovní pobyty (odborné praxe) do zahraničí bylo
vysláno celkem 956 studentů.
V roce 2014/2015 se VŠE podařilo dosáhnout řady mezinárodních
úspěchů. VŠE se opět umístila v celosvětovém žebříčku nejlepších
univerzit QS World University Rankings a skončila na 77. místě v hodnocení Financial Times European Business Schools Ranking. Velkým
úspěchem bylo znovuzískání prestižní akreditace EPAS Fakultou mezinárodních vztahů pro 2 magisterské obory – International Business
a Mezinárodní obchod. Akreditace je nyní platná do roku 2018.

Slavnostní otevření podnikatelského akcelerátoru xPORT VŠE Business Accelerator

V rámci 26. ročníku konference EAIE, která se
uskutečnila v Praze, uspořádala VŠE setkání
se zástupci svých partnerských zahraničních
univerzit.

VÁCLAV PETŘÍČEK
ZÍSKAL MEDAILI
ZA ZÁSLUHY
U příležitosti státního stávku
předal dne 28. října 2015 prezident České republiky Miloš Zeman
státní vyznamenání 35 osobnostem. Mezi nimi také doc. Ing. Václavovi Petříčkovi, CSc., který
působí jako pedagog Fakulty
mezinárodních vztahů VŠE. Docent Petříček obdržel
medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Pedagog, matematik a ekonom doc. Ing. Václav Petříček, CSc.,
je bývalým náměstkem ministra průmyslu a obchodu.
Od roku 2007 působí jako předseda představenstva Komory
pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států,
podílel se na zřízení České exportní banky, agentur CzechInvest a CzechTrade. Je nositelem papežského řádu svatého
Řehoře Velikého. Na VŠE přednáší Mezinárodní ekonomické
vztahy.
Vedení VŠE i FMV blahopřeje doc. Ing. Václavovi Petříčkovi, CSc., k tomuto významnému ocenění.

HOKEJISTÉ Z VŠE
SKONČILI TŘETÍ
NA BITVĚ PRAŽSKÝCH
UNIVERZIT
V pražské Tipsport Aréně se konala 27. října tradiční hokejová
utkání mezi týmy České zemědělské univerzity v Praze
(ČZU), Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT),
Univerzity Karlovy v Praze (UK) a Vysoké školy ekonomické
v Praze (VŠE). VŠE po prohře s UK a výhře nad ČZU vybojovala
třetí místo. V turnaji celkově zvítězila UK, na druhém místě se
umístilo ČVUT a na čtvrtém místě ČZU.
Tým VŠE přišli do Tipsport Arény podpořit studenti, absolventi i zástupci vedení školy a fakult. O úvodní buly obou zápasů
se za VŠE postarala rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc.
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VŠE SPOLUPRACOVALA NA SPUŠTĚNÍ
NÁRODNÍHO KATALOGU OTEVŘENÝCH DAT
Ministerstvo vnitra spustilo Národní katalog otevřených
dat (NKOD), jehož smyslem je na jednom místě evidovat
a publikovat zveřejňovaná data a informace z celé veřejné
správy, a zajistit tak jejich maximální dostupnost k dalšímu
využití. Na přípravě zadání a testování Národního katalogu
otevřených dat spolupracovalo Ministerstvo vnitra s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
(FIS VŠE).

v letošním roce získalo Cenu ministra vnitra za přínos k rozvoji ICT.
Cílem katalogu je umožnit uživatelům snazší orientaci a vyhledávání
v otevřených datech publikovaných veřejnou správou ČR z jednoho
místa. Jejich využití může sloužit jak pro nekomerční, tak pro komerční účely. Vznik katalogu totiž umožňuje využívat otevřená data
novým způsobem – jako surovinu pro tvorbu aplikací, které generují
přidanou hodnotu. Katalog je přístupný na Portálu veřejné správy
(portal.gov.cz) v záložce „Otevřená data“.

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické se podílí
na rozšiřování myšlenky otevřených a propojitelných dat již od roku
2012. „Jsem velmi rád, že se v tomto roce podařilo, i s naší pomocí,
zprovoznit Národní katalog otevřených dat, který usnadní přístup k otevřeným datům veřejné správy. Toho v konečném důsledku mohou využít
i akademická a výzkumná pracoviště při řešení výzkumných i praktických úloh. Naše fakulta i nadále zůstává v těsné spolupráci s Ministerstvem vnitra nejenom při vytváření Standardů pro publikaci a katalogizaci otevřených dat, ale i v dalších oblastech eGovernmentu,“ uvedl
odborník na otevřená data z FIS VŠE Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. FIS
VŠE je také členem Fóra pro otevřená data, které za svoji činnost

Mezi první úřady, které katalogizovaly svá otevřená data v NKOD, patří Ministerstva vnitro, Nejvyšší kontrolní úřad, Český telekomunikační
úřad, Česká obchodní inspekce, Ministerstvo financí (registrovalo svůj
lokální katalog) a Český statistický úřad.

PODNIKATELSKÝ
AKCELERÁTOR XPORT
NA DNI S VŠE
Letos v lednu otevřela VŠE na své půdě nový prostor
na podporu podnikatelských nápadů svých studentů
a absolventů – podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE.
Během prvního roku fungování pomohl desítkám projektům
na cestě od nápadu ke startupu a kupředu postrčil také již
fungující firmy. Přijďte se na Dni s VŠE podívat na stánek
xPORTu, jaké podnikatelské nápady se rodí na VŠE. Setkat se
zde můžete se zástupci xPORTu i s firmami, které právě v univerzitním akcelerátoru sídlí. A můžete zde vyzkoušet jejich
produkty a služby:
● Clean My Place – objednávání úklidu bytu či domu skrz
jednoduchou mobilní aplikaci
● Veršatyl – originální kolekce oblečení se značkou Made in
Czech Republic
● HugPort – jednoduchá správa obsahu a ovládání sdělení
na prezentačním displeji zákazníkem pomocí vlastního
mobilního telefonu
● Breathing Friend – antistresová a relaxační pomůcka pro
nastavení správné frekvence dechu
Kromě toho se můžete zapojit do soutěže podnikatelských
nápadů, která se uskuteční na hlavní stage v atriu Rajské budovy (viz. program). Výše uvedené firmy zde budou soutěžit
v tříminutových prezentacích svého projektu. O té s nejlepším
byznys nápadem rozhodnete vy, diváci. Hlasovat se bude živě
pomocí technologie HugPort a vašich mobilních telefonů.
Těšíme se na Vás!

Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou
úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně
dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek
užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení
minima možných nákladů. Konkrétně jde o různé statistiky, rozpočty,
přehledy, databáze apod.

ZÁSTUPCE
KATEDRY LOGISTIKY
FPH ČLENEM
MEZINÁRODNÍ
ASOCIACE IAME
Od roku 2015, díky členství Ing. Petra Koláře, Ph.D.,
z Katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE
rozšířila své portfolio partnerů v rámci internacionalizace.
Mezinárodní asociace ekonomů zabývajících se otázkami managementu v námořním průmyslu a přepravě (International
Association of Maritime Economists, IAME) vznikla na počátku
90. let 20. století. Dnes tato asociace zahrnuje více než 550
akademiků ze všech kontinentů a desítky korporátních členů.
Asociace je napojena na prestižní impaktované oborové časopisy Maritime Policy & Management a Maritime Economics
& Logistics. Řada jejích členů spolupracuje se specializovanými agenturami OSN jako např. Mezinárodní námořní organizací (International Maritime Organization, IMO).
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Vyrazte s námi za vzděláním a příležitostmi...

BYZNYS TREFA

IMPACT FIRST

Soutěž pro studenty Univerzity
Pardubice o nejlepší studentský
podnikatelský záměr.

PODNIKAVÁ HLAVA
Soutěž o nejoriginálnější
podnikatelský nápad,
který vás nejvíc baví.

Nový akcelerátor pro týmy a
organizace, které pomáhají lidem
na okraji společnosti.

ROZJEZDY ROKU
Projekt podporuje začínající
regionální podnikatele.

INNOVERSITY
Soutěž studentských podniků,
kterou pořádá Klub malých
a středních podnikatelů na VŠE.

SOCIAL IMPACT AWARD
Soutěž pro mladé lidi s nápady,
jak řešit společenské problémy
podnikatelskou cestou.

CSAS.CZ/STUDENTI
CSAS.CZ/FUTUREMINDS
Fandíme mladým a nadaným lidem, kteří mají jasnou vizi a chtějí přijít s něčím novým a neotřelým. Spolupracujeme s vysokými školami, podporujeme
inkubátory, akcelerátory, startupy. Studenty vítáme u nás na stážích, brigádách a také v našem absolventském programu a interním inkubátoru.

FANDÍME MLADÝM A NADANÝM LIDEM
Česká spořitelna se dlouhodobě zabývá podporou inovací,
zdravé konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání. Banka si
zakládá na partnerství s tuzemskými univerzitami a neváhá podporovat také studentské inkubátory, akcelerátory
a soutěže.

připomíná Klára Vyhnánková, manažerka CSR projektů Spořitelny.
Studenti partnerských univerzit mají možnost nahlédnout do vnitřních procesů a principů fungování celé Spořitelny. Pracují na reálných projektech a navíc mají možnost dostat se do kontaktu s lidmi,
s nimiž by se jako běžní stážisté nepotkali.

„Česká spořitelna fandí mladým a nadaným studentům, kteří mají jasnou vizi a chtějí přijít s něčím novým a neotřelým,“ říká Pavel Kysilka,
předseda představenstva České spořitelny. Od počátku banka podporuje xPORT VŠE, kde se o byznysu “jen” neučí, ale reálně se dělá.
„S Českou spořitelnou, naším partnerem, už na některých projektech
spolupracujeme. V principu jde o to, že spolu s našimi korporátními
partnery řešíme reálné problémy jejich podnikání. Za tím účelem
sestavujeme týmy z vybraných talentovaných studentů pod vedením
zkušených seniorních pracovníků, kteří garantují, že se výsledek projektu dá využít v praxi,” shrnuje Ota Novotný, který xPORT vede.
Spořitelna je v kontaktu i s dalšími univerzitními inkubátory a mimo
jiné se snaží i o propojování jejich aktivit. „Na konci dubna jsme hostili první University Startup Contest, na němž poměřily své síly právě
týmy z jednotlivých akcelerátorů, kromě xPORTu to byly inkubátory
InovaJET a Point One. Určitě bychom chtěli tuto akci zopakovat,“

Banka je partnerem i různých soutěží o nejlepší podnikatelský záměr,
některé z nich jsou vypisovány vysokými školami, jiné kladou důraz
na řešení společenských problémů. Jejich stručný přehled najdete v infografice na této stránce, podrobnosti pak na www.csas.cz/studenti.
Aktuality, včetně pozvánek na akce, informací o stážích i vypsaných
pozicích můžete sledovat také na facebooku – www.csas.cz/futureminds. Například na konci listopadu se můžete zúčastnit třídenního
DataFestaku v Hradci Králové – tentokrát si kromě data analytiků
na své přijdou i podnikatelé a úplní datoví začátečníci, a 1. prosince na VŠE v aule RB 101 bude od 16.30 přednášet Pavel Kysilka,
předseda představenstva banky. Na konci října to zase byl TEDxPrague, jehož přednášky jste mohli v přímém přenosu zdarma sledovat
na piazzetě Národního divadla. A mohli jste si tam s přednášejícími
dát i výtečné kafe v dobročinné Palečkově kavárně.
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LINKEDIN – ZŮSTAŇTE S VŠE VE SPOJENÍ
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.

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

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

ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM
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), kariérové poradenství (http://rpc.vse.cz/karierove-poradenstvi/ikp),
studenti a absolventi mají také možnost využít služeb akademické

psychologické poradny (http://rpc.vse.cz/psychologicke-poradenstvi/app).
● Dvakrát ročně (březen a říjen) pořádá veletrh pracovních příležitostí 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 diskuzí a individuálních konzultací. Podrobnosti o veletrhu je možné
najít na http://rpc.vse.cz/sance/o-veletrhu.
● Pro absolventy připravuje každoročně společensko-kulturní setkání „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 pracovníky RPC (e-mail: rpc@vse.cz).

KONTAKT

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

