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REPREZENTAČNÍ
PLES VŠE VE STYLU
30. LET
Rádi bychom Vás pozvali na Reprezentační ples VŠE ve stylu
30. let, který pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze ve středu
30. listopadu 2016 od 19 hodin v pražské Lucerně.
Více na www.plesvse.cz.
Vstupenky na stání je možné zakoupit v Infocentru od 15:00
do 21:00 během Dne s VŠE. Cena vstupenky na stání bude
stejná jako minulý rok 350 Kč.
Vstupenku na sezení lze zakoupit na kterémkoliv prodejním
místě společnosti Ticketpro po celé ČR. Další možností je rezervace a nákup vstupenky na sezení on-line pomocí odkazu:
https://shop.ticketpro.cz/cs/Event/Detail/694280/. Cena
vstupenky na sezení je stejná jako minulý rok 500 Kč.
Můžete se těšit na bohatý program, jehož vrcholem bude
vystoupení finalistů soutěže VŠE HLEDÁ TALENT 2016. Soutěž
oceňuje schopnosti a dovednosti, které ekonomové mají vedle
svého profesního zaměření, a je otevřena všem studentům,
absolventům i zaměstnancům VŠE. V případě zájmu zúčastnit
se, je třeba vyplnit formulář na stránce www.vsehledatalent.cz,
kde se dozvíte i více informací o soutěži.
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FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
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, finančních institucí, peněžních a kapitálových trhů,
veřejných financí a daňové správy, v oblasti teorie a praxe
finančního i manažerského účetnictví a auditingu, dále
v oblasti finančního řízení a kontroly podniků, oceňování a vychovává rovněž učitele odborných ekonomických
předmětů na středních školách.

účetních a Komora auditorů ČR. Studenti fakulty využívají výhod
plynoucích z udělení těchto akreditace tím, že po absolvování akreditovaných předmětů jsou jim uznány odpovídající profesní zkoušky.
Každoročně roste počet studentů fakulty vyjíždějících na semestrální studium do zahraničí i nabídka vlastních kurzů vyučovaných
v cizích jazycích. Kromě doktorského studia v angličtině, které fakulta
nabízí, je na fakultě akreditován i mezinárodní navazující magisterský program Master in Finance and Accounting (MIFA) vyučovaný
v angličtině.

Pozvání:
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 absolventů
a jejich vynikající uplatnění na trhu práce, vědecko-výzkumná
činnost těžící z úzkého kontaktu fakulty s tuzemskými i mezinárodními 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.
Fakulta nabízí tradičně největší množství kurzů pro odbornou
veřejnost, kromě toho pořádá každoročně velké množství
odborných konferencí, seminářů a workshopů. Více informací získáte
na webových stránkách Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
na adrese: http://ffu.vse.cz
Jednotlivým studijním oborům fakulty byly uděleny mezinárodní profesní akreditace od ACCA, ICAEW a CFA a také akreditace
od českých profesních komor jakými jsou Komora certifikovaných

●

7. ročník semináře Národní účetní rady
V pátek 2. prosince 2016 od 9:00 do 16:30 hodin pořádá
Národní účetní rada již 7. ročník odborného semináře, který
se bude konat ve Vencovského aule VŠE v Praze a na který Vás
srdečně zveme.

●

Pedagogická konference 2016
16. ročník Pedagogické konference na téma „Vztah účetnictví
a daní“ se uskuteční v sobotu 3. prosince 2016 v prostorách VŠE
v Praze.
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FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Fakulta mezinárodních vztahů se snaží dělat čest svému
názvu ve všech základních směrech svého rozvoje, a to
prostřednictvím vysílání studentů na studium a stáže
v zahraničí a výukou zahraničních výměnných studentů,
získáním prestižních zahraničních akreditací pro studijní
obory, rozvojem oborů vyučovaných v angličtině, zapojováním zahraničních hostujících profesorů do výuky i vědecko-výzkumnou činností ve spolupráci se zahraničními
partnery.
V roce 2016 došlo ke změně managementu Fakulty, neboť funkční
období předchozího děkana, doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., dospělo
ke svému konci. V listopadu 2015 byl Akademickým senátem Fakulty
zvolen novým děkanem doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., jenž bude
vést Fakultu do 31. ledna 2020. Proděkanem pro pedagogickou
činnost a statutárním zástupcem děkana se stal doc. Ing. Pavel Hnát,
Ph.D. z Katedry světové ekonomiky, proděkankou pro vědu a doktorské studium doc. Ing. Radka Druláková, Ph.D. ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, proděkanem pro zahraniční vztahy a PR
Ing. Radek Čajka, Ph.D. z Katedry mezinárodního obchodu a proděkanem pro finance a rozvoj Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. z Katedry
podnikového a evropského práva.
Fakulta mezinárodních vztahů je jedinou fakultou v České republice, jejíž obory získaly mezinárodní akreditaci EPAS. Ta byla oboru
Mezinárodní obchod a jeho anglickému ekvivalentu International Business udělena v roce 2012 a v roce 2014 obhájena na další
tři roky. Mezinárodní akreditaci EPAS uděluje European Foundation 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. Fakulta využila
prověrky EPAS zejména k nastavení parametrů strategického rozvoje,
což jí umožňuje rozvíjet se i nadále v souladu se světovými trendy
manažerského vzdělávaní a vzdělávaní v mezinárodních vztazích,
jako je diplomacie nebo evropská integrace.
Fakulta je také vyhledávána řadou hostujících profesorů z celého
světa – Evropy, USA či Asie. V uplynulých dvou semestrech se mohli
studenti zapsat na 42 kurzů, jež tito profesoři obstarali. Někteří z nich
přijíždějí jí opakovaně a obohacují 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 uplatňovány 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 nevyčerpatelných možností k navazování kontaktů a přátelství v mezinárodním 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, Brazílii, Španělsku a v dalších zemích.
Z pohledu studentských mobilit je Fakulta mezinárodních
vztahů vedoucí fakultou celé VŠE. V rámci vysílaných studentů se
jak na bakalářském, tak i navazujícím magisterském stupni podílí
přibližně 40 % na všech vysílaných studentech VŠE. Mimo jiné je
to dáno nadstandardní jazykovou vybaveností studentů Fakulty.
Její výrazný podíl je patrný také při výuce studentů přijíždějících
z partnerských univerzit. Široká nabídka předmětů v (nejen) anglic-

kém jazyce ústí ve vedoucí postavení Fakulty s ohledem na počet
odučených studentů.
Zahraniční studenti mohou na Fakultě absolvovat nejen výměnný
semestr, ale také celé studium ukončené diplomem VŠE, neboť
některé obory lze studovat plně v angličtině. V této oblasti se
doposud podařilo úspěšně rozvinout a stabilizovat tři magisterské
obory (International Business – Central European Business Realities,
International and Diplomatic Studies, Economics of Globalisation and
European Integration) a jeden bakalářský (Bachelor of International
Business) a Fakulta má již řadu absolventů s jinou než českou nebo
slovenskou národností.
Na poptávku propojení výuky s praxí odpověděla Fakulta intenzivním 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 zjišťována velkou mírou přednášek odborníků z praxe v jednotlivých kurzech a reflektováním požadavků praxe při rozvoji studijních oborů. Za tímto účelem byla zřízena Rada pro strategické
řízení a spolupráci s praxí, jež sestává z managementu jednotlivých
oborů, zástupců absolventů a zaměstnavatelů a v neposlední řadě
také ze zahraničních odborníků.
Internacionalizace se prolíná i do vědy a výzkumu. Vyučující Fakulty jsou zapojeni do mezinárodních projektů a spolupracují s partnery ze zahraničních univerzit na společném výzkumu
a společných publikačních výstupech. Fakulta organizuje řadu
mezinárodních konferencí, v letošním roce to byla např. konference AIB: CEE Chapter, konference Konkurenceschopnost ČR 2017:
Digitální společnost, uspořádaná ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem (WEF), 22. ročník Retail Summitu nebo 16. ročník
konference Central and Eastern Europe in the Changing Business
Environment. Spolupráce s partnery ze zahraničí je dále rozvíjena
dalšími formami, např. dvoustrannými smlouvami o výměně učitelů
a společném výzkumu. 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 má zájem dále rozvíjet vztah se svými
absolventy. Kromě pozvání na všechny pořádané akce jsou ideální
možností setkání tzv. Absolventské středy, jež jsou organizovány Rozvojovým a poradenským centrem VŠE. V roce 2016 proběhla
dvě takováto setkání, a to v květnu, kdy byl přednášejícím Ing. Karel
Bureš, předseda představenstva a generální ředitel České exportní
banky, a druhé se konalo v říjnu v rámci přednášky Ing. Martina
Krafla, ředitele Českého centra Vídeň. Do budoucna by ráda fakulta
zintenzivnila komunikaci i spolupráci se svými absolventy.
Významnou akcí, na které se Fakulta mezinárodních vztahů podílela,
bylo udělení čestného titulu „doctor oeconomiae honoris causa“
profesorovi Geertu Hofstedemu. Čestný doktorát uděluje VŠE
zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe,
zejména pak ekonomické. Profesor Geert Hofstede je přední světový
odborník v oblasti organizační antropologie a mezikulturního
managementu. Jeho identifikace pěti základních kulturních dimenzí
je stále platným a zároveň nejužívanějším modelem v oblasti studie
kultur. Vědecká rada Fakulty mezinárodních vztahů k ocenění profesora Hofstede navrhla, jelikož jeho celoživotní odborná a vědecká
činnost úzce souvisí s internacionalizací, tedy s hlavním pilířem
Fakulty mezinárodních vztahů.
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FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
Profesní vzdělávání, osobní rozvoj v rámci
seminářů a kurzů pro veřejnost
Lidé jsou stvořeni pro neustálý proces zkoumání a objevování. My to děláme se zaujetím a vášní tak, abychom
radost z nového mohli šířit i dál. Nevzděláváme jen pro
titul, ale pro poznání samotné. V zázemí akademické
půdy hledáme nové světové trendy, které můžete využít
ve své práci i soukromém životě. Z nich pak vznikají i naše
kurzy – informace jsou nové, praktické, ověřené zkušeností
a podány tak, abyste si odnesli maximum.
Studijní a pedagogická činnost
Fakulta informatiky a statistiky působí v oblasti profesního
vzdělávání již několik desítek let. Vzděláváme jak zaměstnance státních institucí, jako je Český statistický úřad, Česká správa
sociálního zabezpečení, tak i zájemce z řad soukromých institucí. Vždy se snažíme najít co nejlepší propojení požadavků účastníků a možností lektorů, pořádáme kurzy přímo na míru dle aktuální
poptávky, ale i kurzy, které patří mezi klasické.

ale daří se nám do této činnosti zapojit i jiné odborníky, z dalších
kateder a fakult z Vysoké školy ekonomické, ale nejen z ní.
Mezi základní oblasti, kde si věříme a víme, že naše kurzy jsou kvalitní
a účastníkům nabízí něco nového, přínosného patří kurzy:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Osobního rozvoje
Marketingu a multimédií
Výuky jazyků
Základního i pokročilého používání PC
Speciální kurzy z oblasti managementu
IT – vývoj SW
Managementu veřejné správy
Profesní vzdělávání v pojišťovnictví
Vzdělávání pro učitele

Více informací naleznete na kurzy.vse.cz.
Budeme se na Vás těšit.

V minulém roce se Fakulta informatiky rozhodla rozšířit svoji aktivitu
o vzdělávání pedagogů, otevřeli jsme kurzy, jež jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků a snažíme se naše znalosti
a dovednosti přenést i do nižších stupňů vzdělávacího procesu.
Základní informace s nabídkou kurzů můžete nalézt na stránce
kurzy.vse.cz. Centrum celoživotního vzdělávání nabízí nejen kurzy,
které svojí specializací patří na Fakultu informatiky a statistiky,

OCENĚNÍ EMERITNÍHO REKTORA VŠE
PROF. HINDLSE
V úterý 27. 9. 2016 předal předseda
Senátu Parlamentu České republiky
pan Milan Štěch vybraným osobnostem veřejného života, vědy, kultury
a sportu, jež ve svých oborech dosáhly
mimořádných úspěchů, Stříbrné
pamětní medaile Senátu. Nositelem
tohoto významného ocenění se stal
i vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti a emeritní rektor VŠE
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Profesor Hindls je nejen vynikajícím statistikem a ekonomem, ale i nepřehlédnutelnou osobností našeho vysokého školství.
V letech 2006 – 2014 zastával funkci rektora
VŠE, předtím působil jako děkan Fakulty
informatiky a statistiky VŠE. Je členem
Vědecké rady VŠE, Vědecké rady Univerzity Karlovy, místopředsedou České statistické rady, členem Správní rady Univerzity Karlovy, Asociace národního účetnic-

tví v Paříži a celé řady dalších významných
akademických grémií. Zabývá se především analýzou a prognózou ekonomických
časových řad, zejména makroekonomických
agregátů, národním účetnictvím a analýzou
marketingových dat. V těchto oblastech
publikoval na 300 odborných prací v České
republice a v zahraničí. V letech 2012-2014
byl členem Etického panelu České televize,
od roku 2014 jej Parlament České republiky zvolil za člena Rady České televize.
V roce 2013 byl oceněn jako Rektor roku,
téhož roku obdržel Křišťálový řád vavřínu
Hospodářské komory. Je nositelem Medaile
za rozvoj spolupráce mezi Polskou a Českou
republikou na poli statistiky. V městské
části Praha 4, kde se narodil, mu bylo
uděleno Čestné občanství. Profesor Hindls
je ale i vynikajícím klavíristou, v říjnu 2012
dokonce obdržel Platinovou desku.
Panu profesorovi srdečně gratulujeme!
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FAKULTA MANAGEMENTU
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší
a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy
ekonomické v Praze. Ve svých nově zrekonstruovaných
prostorách nabízí takřka 1500 studentům prezenční
i kombinované formy kvalitní vzdělání v oboru
management ve všech stupních vysokoškolského studia.

né činnosti. Fakulta spolupracuje s významnými zaměstnavateli v regionu a jeho širším okolí, u nichž mohou studenti získat během
studia praktické zkušenosti, zpracovat své kvalifikační práce a tím si
významným způsobem usnadnit vstup na trh práce.

Absolventi fakulty jsou připravováni pro funkce ve středním a vyšším
managementu firem a organizací veřejného sektoru. Fakulta ve svém
modulárním studijním programu dbá na zohlednění měnících se
požadavků praxe a zároveň pro své studenty vytváří co nejlepší
podmínky pro získání zkušenosti v zahraničí v rámci partnerské sítě
VŠE. Také proto dlouhodobě vykazuje velmi nízkou míru nezaměstnanosti svých absolventů, kteří jsou schopni se bezproblémově uplatnit
na národním i mezinárodním trhu práce.

Přes své Centrum celoživotního vzdělávání fakulta nabízí širokou
škálu služeb pro soukromé i veřejné organizace. Jedná se např.
o profesní vzdělávání, poradenství, spolupráci na řešení problémů
z reálné praxe, zajištění PR nebo komerční prezentace, nebo pronájem
prostor pro nejrůznější vzdělávací či společenské akce. Fakulta
rovněž dbá na vztahy s místní veřejností, pro kterou nabízí např.
služby Knihovnického a informačního centra, prodej odborné literatury, zájmové kurzy, rekvalifikační kurzy, přednášky, kurzy Univerzity třetího věku, poradenství a konzultace, účast na společenských
a sportovních akcích.

Pedagogická činnost fakulty

Vztahy s absolventy

Fakulta managementu poskytuje svým studentům vzdělání v oboru
management moderní modulární formou s důrazem na možnost
specializace dle potřeb studentů i potřeb praxe.

Fakulta si svých absolventů váží a snaží se být s nimi v kontaktu, i když
mnoho z nich po absolutoriu nezůstává přímo v Jindřichově Hradci
a jeho okolí. V říjnu pro ně připravila neformální setkání „Homecoming
– Přijďte zpátky domů“, při němž měli možnost podívat se do nových
prostor fakulty, popovídat si s pedagogy a užít si bohatý doprovodný
program včetně návštěvy zámku a vyhlášené Černé kuchyně.

V bakalářském stupni jsou studenti seznámeni se základy oboru tak,
aby se mohli uplatnit v celé řadě organizací veřejného i soukromého sektoru. V magisterském stupni jsou jejich poznatky dále rozvíjeny
a studenti si mohou zvolit jednu z nabízených specializací: management podnikatelské sféry, management veřejné sféry a regionálního rozvoje, management informací a management zdravotnických
služeb. Fakulta také nabízí doktorské studium v oboru management,
které lze studovat i v angličtině.

Fakulta plánuje v brzké době rozjezd Klubu absolventů a přátel
Fakulty managementu, který bude sloužit jako komunikační platforma mezi fakultou a všemi spřátelenými subjekty. Na tomto portálu
nejen absolventi naleznou pozvánky na nejrůznější fakultní akce, ale
i možnosti spolupráce s fakultou v profesní rovině.

Vědecko-výzkumná činnost fakulty
Vědecko-výzkumná činnost se soustředí na různé aspekty oboru
management. Její pracovníci se pravidelně zapojují do projektů
na národní i mezinárodní úrovni. Ve výzkumné činnosti fakulta
podporuje interdisciplinární týmy, které kombinují kvantitativní
i kvalitativní přístup ke zkoumání různých aspektů oboru.
Fakulta ve své vědecko-výzkumné činnosti dlouhodobě spolupracuje s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR. Výsledkem této
spolupráce je společná akreditace doktorského studijního programu
a také mezinárodně uznávané vědecké výsledky v oblasti podpory
manažerského rozhodování, získávání dat, učících se metod v rozhodování aj.

Spolupráce s praxí a místní veřejností
Fakulta managementu je zapojena do partnerské sítě organizací
soukromého i veřejného sektoru. Dbá na praktické aspekty ve vzdělávání studentů a také na potřeby praxe ve své vědecko-výzkum-

Vzhledem k „rodinnému charakteru“ fakulty jsou její absolventi vítáni
kdykoli, což konečně často zaznívá i při slavnostních promocích.
Proto neváhejte, přijďte, rádi vás uvidíme!
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REKTORKA VŠE SE STALA ČLENKOU
PŘEDSEDNICTVA ČESKÉHO KLUBU FAIR PLAY
Český klub fair play působí při
Českém olympijském výboru.
Jeho hlavním úkolem je vyhledávat a oceňovat sportovní činy, které
splňují požadavek čestného sportovního chování. Prof. Machková
byla do předsednictva jmenována
pro období 2016-2020.
Český klub fair play se zaměřuje na propagaci čestného sportovního
soutěžení pod heslem „vítězit ano, ale ne za každou cenu“ a na kritiku
závažných negativních jevů, jež se objevují v českém sportu.
V předsednictvu jsou zastoupeny významné osobnosti z různých
oblastí společenského života, které mají úzký vztah ke sportu.
Předsedkyní ČKFP je Květa Pecková-Jeriová, držitelka bronzové
medaile v běhu na lyžích ze ZOH 1980 a stříbrné a bronzové medaile
ze ZOH 1984, místopředsedou je Martin Doktor, olympijský vítěz
z OH 1996 a mistr světa a Evropy z roku 1997 v rychlostní kanoistice.

Stávající členové klubu:
●
●
●
●
●
●
●

●

Jan Čenský, herec, dabér a moderátor, představitel řady
sportovních rolí,
Vladimír Drbohlav, sportovní redaktor České televize,
Radek Jaroš, horolezec,
Lenka Kovářová, bývalá reprezentantka v triatlonu, sportovní
ředitelka triatlonového svazu,
Radomír Novák, sportovní redaktor ČTK,
Jan Pirk, kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEM,
Helena Suková, špičková světová tenistka 80. a 90. let, stříbrná
medailistka z OH 1988 a 1996 ve čtyřhře, čtyřnásobná vítězka
Wimbledonu ve čtyřhře a trojnásobná vítězka ve smíšené
čtyřhře,
Jan Švéd, vedoucí sportovní rubriky deníku MF Dnes,

●

Jiří Zedníček, bývalý reprezentant v basketbalu, olympionik,
dvojnásobný medailista z ME.

Nově jmenovaní členové klubu:
●
●
●

Hana Machková, rektorka VŠE,
Margareta Křížová, business mentorka,
David Výborný, bývalý hokejový reprezentant, pětinásobný
mistr světa.

„Nabídku na členství v předsednictvu ČKFP jsem přijala proto, že
jsem přesvědčena o výchovné úloze tělesné výchovy a sportu a plně
se s myšlenkou fair play ztotožňuji. Pražské vysoké školy podepsaly memorandum o spolupráci s Českým olympijským výborem již před
dvěma lety a má nominace s tímto projektem souvisí. V rámci ČKPF
se budu snažit o propagaci hodnot fair play v rámci vysokoškolského
sportu,“ uvedla prof. Machková.

Výzva ČKFP
Český klub fair-play zároveň vyzývá veřejnost, aby nominovala osobnosti z jakékoliv oblasti sportu, které si zaslouží ocenění
za celoživotní čestný postoj, za sportování v duchu fair-play nebo
za vedení zejména mladých sportovců k čestnosti a rytířskosti ve sportu i v životě, zvláště pak, aby byly zdůrazněny konkrétní
činy těmto zásadám odpovídající. ČKFP
uvádí, že právě cen za konkrétní činy
v posledních letech ubývá, přestože
věří, že neubývá takových činů samotných. Spíše jim není věnována dostatečná pozornost.Konkrétní návrhy
osobností zasílejte na adresu Český
klub fair-play při Českém olympijském
výboru, Benešovská 6, Praha 10, tel.
271 732 326; e-mail: info@olympic.cz.

ZA PROFESORKOU BOŽENOU PLCHOVOU
Vedení Fakulty mezinárodních vztahů
s hlubokým zármutkem oznamuje, že
ve čtvrtek 6. října 2016 zemřela
ve věku 80 let prof. Ing. Božena
Plchová, CSc., dlouholetá členka
katedry mezinárodního obchodu.
Po nedávném odchodu doc. Ing. Evy
Černohlávkové, CSc. v ní Fakulta
mezinárodních vztahů bohužel ztrácí další odborně uznávanou osobnost, která zasvětila prakticky celý svůj profesní
a akademický život Vysoké škole ekonomické v Praze.
Profesorka Plchová promovala na Fakultě obchodní v roce 1962,
konkrétně na oboru zahraniční obchod. V témže roce započala
v pozici odborné asistentky svoje akademické působení. To bylo
krátce přerušeno stážemi v Evropské hospodářské komisi OSN
a ve Výzkumném ústavu národohospodářského plánování. V roce
1973 získává profesorka Plchová titul CSc. a naplno se oddává své
činnosti na Fakultě obchodní. Prvního dubna roku 1979 je jmenována docentkou a v červnu roku 1994 poté profesorkou v oboru

mezinárodní obchod. Prakticky až do posledních chvil byla profesorka Plchová důležitým členem katedry mezinárodního obchodu.
Profesorka Plchová se odborně specializovala zejména na problematiku zahraničních ekonomických vztahů ČR, ekonomických
aspektů vstupu ČR do EU a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Postupně vyučovala kurzy na všech stupních vysokoškolského
vzdělávání, od bakalářského po postgraduální. Měla rovněž velmi
bohatou publikační činnost. Neocenitelným přínosem byla její pozice
školitelky. V letech 1985–1995 dovedla k úspěšné obhajobě celkem
10 uchazečů o titul CSc., v období následujícím pod jejím vedením
úspěšně ukončilo doktorské studium a titul Ph.D. získalo 13 doktorandů. Svoji poslední studentku doktorského studia již bohužel
do cíle dovést nemůže. Profesorka Plchová se během své dlouholeté
činnosti podílela na výchově mnoha generací současných pedagogů
katedry mezinárodního obchodu, za což jí patří velké díky.
Čest její památce!
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., děkan Fakulty mezinárodních vztahů
a bývalý diplomant/doktorand prof. Plchové
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VŠE UDĚLILA ČESTNÝ DOKTORÁT
PROFESOROVI GEERTU HOFSTEDEMU
Ve čtvrtek 6. října 2016 převzal holandský vědec Geert
Hofstede čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“
z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE)
prof. Ing. Hany Machkové, CSc.
Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům
české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Profesor
Geert Hofstede je přední světový odborník v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu. Jeho identifikace
pěti základních kulturních dimenzí je stále platným a zároveň nejužívanějším modelem v oblasti studie kultur. Své výsledky publikoval v roce 1980 v knize Culture’s Consequences, která ho proslavila
po celém světě. Během 80. a 90. let Hofstede přednášel na nizozemských i zahraničních univerzitách.

Geert Hofstede poprvé publikoval své výsledky v knize Culture’s
Consequences v roce 1980. Jeho závěry znamenaly výraznou změnu
paradigma v oblasti komparativních studií kultur. Od té doby je rozvíjení jeho práce stejně jako míra výzkumu v oblasti kultur nepřetržitě na vzestupu. V dnešní době již existuje několik rámců dimenzí
kultur stejně jako řada koncepcí toho, co vlastně kultura představuje. Nicméně soudě podle četnosti využití, stejně jako přetrvávající
platnosti Hofstedeho dimenzí oproti jiným druhům dat, je Hofstedeho model stále nejpravděpodobnější a praktický.

Vědecká rada VŠE rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor
oeconomiae honoris causa“ profesorovi Hofstedemu na základě
návrhu Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Slavnostní předání čestného titulu se uskutečnilo ve Vencovského aule VŠE
za účasti téměř 350 hostů, včetně rektorů, prorektorů a dalších
zástupců dvaceti českých a slovenských vysokých škol a pěti velvyslanců. Přítomen byl také velvyslanec Nizozemského království pan
Eduard W. V. M. Hoeks. Během slavnostního předávání čestného titulu
ve Vencovského aule VŠE vystoupil s krátkou přednáškou na téma
„Developing an international perspective: how to become a World
Citizen“. Hofstede svou přednášku věnoval především vlivům kultury
na naše smýšlení a osobnost. Na závěr svého vystoupení uvedl:
„Společnost je jako skládačka, jedinci představují jednotlivé dílky
a každý dílek je jiný, společně ale tvoří jeden celek.”

Kulturní dimenze
Hofstede identifikoval pět univerzálních kulturních dimenzí, kterými
lze charakterizovat národní, regionální, komunitní, organizační a také
třídní kultury. Čtyři z nich – vzdálenost moci (power distance), individualismus (individualism), maskulinita (masculinity) a vyhýbání se
nejistotě (uncertainty avoidance) – byly objeveny na základě šetření
zaměstnanců IBM. Pátá – dlouhodobá orientace (long-term orientation) – byla získána z čínského výzkumu hodnot. Všechny dimenze
jsou bipolární, jsou měřeny indexy, které mohou nabývat hodnot
v rozmezí 0–100.

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
PŘISPĚLA K DISKUSI O OTEVŘENÝCH DATECH
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké
školy ekonomické v Praze se podílela
na přípravě a realizaci odborného
semináře “Otevřená data – příležitosti,
překážky a výzvy pro úřady a firmy”.
Seminář proběhl dne 20. 9. 2016 v Gobelínovém sále Hrzánského paláce. Seminář byl
pořádán sdružením Cacio (Česká asociace
manažerů infomačních technologií) ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy

ČR (Úřad vlády ČR), Hlavním architektem
eGovernmentu ČR (Ministerstvo vnitra),
Matematicko-fyzikální fakultou UK a Fondem
Otakara Motejla. Na semináři zazněly
přednášky představující účastníkům otevřená
data v ČR a zahraničí s popisem příkladů
a využití otevřených dat v praxi. V druhé
části byly představeny standardy publikace a katalogizace otevřených dat, včetně
tématu propojených otevřených dat. Seminář
byl zakončen panelovou diskusí. Za Fakultu

informatiky a statistiky vystoupil na semináři
expert v oblasti otevřených dat Ing. Dušan
Chlapek, Ph.D.
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VŠE A DECATHLON UZAVŘELY
DOHODU O SPOLUPRÁCI
Výkonný ředitel francouzské společnosti DECATHLON
Hervé Danilo a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
(VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., 5. října podepsali
Dohodu o spolupráci.
Francouzská společnost DECATHLON působí ve 30 zemích celého
světa. Jedná se o firmu, která se specializuje na prodej sportovního oblečení a sportovních potřeb. DECATHLON se rozhodl podporovat sportovní aktivity studentů Vysoké školy ekonomické v Praze
zejména proto, že pro VŠE jsou tělesná výchova a sport nedílnou
součástí vysokoškolského života a mají dlouhodobou podporu
vedení školy.
S výjimkou Národohospodářské fakulty je tělesná výchova povinnou
součástí studijních plánů všech fakult (Fakulty financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů, Fakulty podnikohospodářské,
Fakulta informatiky a statistiky a Fakulty managementu v Jindřichově
Hradci). Semestrální výuku v Centru tělesné výchovy a sportu (CTVS)
absolvovalo v minulém akademickém roce celkem 6 441 studentů,
z toho více než 2 500 studentů si zvolilo některý předmět CTVS navíc,
tedy jako nepovinný předmět. Nabídka předmětů je pestrá a CTVS,
jež má 19 učitelů na plný pracovní úvazek a 16 učitelů zaměstnaných na dohody, nabízí 162 rozvrhových akcí týdně. Téměř všichni
učitelé jsou absolventy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy. U pěti sportů probíhá výuka v angličtině tak, aby na VŠE měli
možnost sportovat i zahraniční studenti.
VŠE má pro rozvoj tělesné výchovy vynikající zázemí. V roce 2009
byla otevřena sportovní hala na Třebešíně, která patří k nejmodernějším zařízením pro vysokoškolský sport v Evropě. VŠE podporuje

i aktivity TJ Ekonom, který sdružuje 15 sportovních oddílů a má více
než 1000 členů, převážně z řad absolventů.
„Tělesná výchova a sport plní významnou výchovnou i zdravotní
funkci,“ zdůraznila při podpisu smlouvy rektorka Machková. „Věřím,
že sport sbližuje, vychovává k týmové spolupráci a učí překonávat
překážky. Američané dobře vědí, proč masivně podporují univerzitní sport a já jsem vděčná svým předchůdcům, že i v období, kdy se
rušily katedry tělesné výchovy na mnoha vysokých školách, protože
sport byl chápán pouze jako volnočasová aktivita, VŠE tento trend
odmítla. Dnes nás studenti reprezentují v České republice i v zahraničí a prostřednictvím sportu se posiluje i pocit příslušnosti k VŠE. Moc
se těším na Hokejovou bitvu 27. října, kam pravidelně zavítá více než
2000 fanoušků reprezentace VŠE.“
Společnost DECATHLON je čtvrtou francouzskou firmou, která
uzavřela smlouvu o spolupráci s VŠE. „Jako nový velvyslanec Francie
mám velkou radost z toho, že se DECATHLON rozhodl pro partnerství s VŠE, kde již 26 let působí Francouzsko-český institut řízení.
DECATHLON podpoří nejen sportovní aktivity studentů VŠE, ale část
prostředků také věnuje na podporu rozvoje francouzsko-českých
vztahů. Spolupráce francouzských podniků s českými vysokými
školami je pro Francouzské velvyslanectví jednou z priorit,“ zdůraznil
ambasador Charles Malinas.
„Máme velkou radost, že jsme se stali partnery Vysoké školy ekonomické, že můžeme podpořit sportovní aktivity studentů a zároveň
jim nabídnout můstek k profesním zkušenostem, jak v rámci České
republiky, tak v rámci celého světa,“ zdůraznil Hervé Danilo, CEO
Decathlon Česká republika.

OBOR FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ
OPĚT USPĚL V ŽEBŘÍČKU FINANCIAL TIMES
Financial Times zveřejnily každoroční hodnocení „Master in Management
2016“. Obor Podniková ekonomika a management se v něm umístil na 81. místě,
v těsném závěsu za svými tradičními
konkurenty ve střední Evropě – maďarskou Corvinius University v Budapešti
(70. místo) a polskou Warsaw School of
Economics (73. místo).
Do hodnocení Financial Times je zařazeno
90 nejlepších oborů. V letošním celosvěto-

vém rankingu se umístily vysoké školy z 26
zemí. Na prvních třech místech se stejně jako
v loňském roce umístily švýcarská University
of St. Gallen a francouzské HEC Paris a Essec
Business School.
Studijní obory ze zemí střední a východní
Evropy jsou zastoupeny dvěma polskými
vysokými školami, jednou maďarskou,
jednou ruskou a VŠE. Z mimoevropských
se prosadily studijní obory škol nacházejících se v Austrálii, Kanadě, Číně, Indii,

Taiwanu a Brazílii. Tradičně nejúspěšnější
byly francouzské (24krát) a britské (17krát)
manažerské navazující magisterské studijní
obory. Magisterský studijní program CEMS
se letošního žebříčku
nezúčastnil z důvodu
změněné metodologie
pro hodnocení.
Financial Times
global masters in
management 2016
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AREÁL VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ
PROŠEL VÝZNAMNOU REKONSTRUKCÍ
V průběhu léta byly postupně dokončeny stavební práce
a úpravy Staré budovy VŠE na Žižkově. Drobnými vylepšeními prošla i Nová budova školy. V areálu VŠE Jižní Město byla
navíc provedena rekonstrukce tepelného hospodářství.
Pravděpodobně nejrozsáhlejší proměnou prošla v průběhu prázdninových měsíců Stará budova VŠE, kde byly zrekonstruovány učebny
v rozsahu 1.–3. patra. Kapacita nových počítačových učeben byla
průměrně navýšena o 6–7 míst a v současné chvíli se tak v každé
učebně nachází 27–35 počítačů. U zrekonstruovaných učeben byly
nově instalovány obrazovky, na kterých je promítán rozvrh příslušné učebny v českém i anglickém jazyce a studenti jsou zde také informováni o významných celoškolských akcích. V prvním a druhém
patře byly navíc vytvořeny párové učebny (SB 107 a SB 108; SB 206
a SB 207), které jsou přepaženy mobilní dělící stěnou. Tu lze kdykoliv
odstranit a vytvořit tak prostor s dvojnásobnou kapacitou. Tento
systém bude využíván především v průběhu zkouškového období.
Zcela nová učebna vznikla v mezaninu SB u vstupu do knihovny.
Jedná se o místnost SB M 15, která dříve sloužila jako serverovna.
Nyní je to počítačová učebna s kapacitou 42 míst, která navíc bude
v pátky a soboty sloužit pro účely Katedry anglického jazyka při
skládání mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., přestřihává pásku v nově
zrekonstruované Staré budově VŠE

English Examinations. Nová serverovna je umístěna v dříve nevyužívaných prostorách v přízemí. U vchodu do Staré budovy vznikla
rekonstrukcí bývalého průchodu do tělocvičny, šatny a skladového prostoru nová prodejna knih. Ta by měla od nového roku začít
fungovat jako specializovaná prodejna ekonomické literatury. Prostor
s úložnými skříňkami pro studenty byl vytvořen v suterénu Staré
budovy. Přístup do speciální místnosti číslo 012a bude umožněn
na základě studentské karty.
V rámci Nové budovy byly instalovány zásuvky v posluchárnách C a D
(v posluchárnách A a B instalovány již dříve). Výměnou prošly také
vchodové dveře do budovy a zcela zrekonstruovány byly dámské
toalety v jejím přízemí. V průběhu podzimu navíc nově vznikne
zastřešený prostor u Vencovského auly, který bude sloužit jako
zázemí a místo pro setkávání u příležitosti významných událostí
konaných v této aule.
Odbor správy majetku na základě investičního záměru provedl rekonstrukci tepelného hospodářství v areálu VŠE Jižní Město. Byla instalována tepelná čerpadla, která odebírají tepelnou energii z 36 podzemních vrtů. Kaskáda 4 tepelných čerpadel je plně automatická. Další
součástí rekonstrukce prostor bylo osazení záložních plynových kotlů.

Renovované schodiště ve Staré budově

Dámské toalety v přízemí NB

Nová prodejna knih u vstupu do SB

Zastřešení prostoru u VA

„DOUBLE DEGREE“ S FAKULTOU
PODNIKOVÉHO MANAGEMENTU
Ve středu 24. srpna 2016 podepsali v Bratislavě děkani Fakulty podnikohospodářské VŠE a Fakulty podnikového
managementu EUBA dohodu o výměně
studentů v rámci mezinárodního studijního programu typu „double degree“.
Absolvování tohoto programu vyžaduje, aby
zúčastnění studenti studovali jeden akademický rok na každé z fakult. Studenti FPH
VŠE získají magisterský titul v programu
Všeobecný management na Ekonomic-

ké univerzitě v Bratislavě, pokud dokončí
na bratislavské fakultě třetí semestr druhého
ročníku svého magisterského studia.
Studenti FPM EUBA získají magisterský
titul v programu Management na Vysoké
škole ekonomické v Praze, pokud dokončí
na pražské fakultě čtvrtý semestr druhého
ročníku svého magisterského studia.
Účastníci výměnného programu budou
vybráni svou domovskou fakultou
na základě předchozích studijních výsledků.
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NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ AACSB
BUDE ZAHÁJEN AKREDITAČNÍ PROCES VŠE

AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of
Business) je mezinárodní organizace, která uděluje vybraným univerzitám po celém světě prestižní akreditaci
„Business Accreditation“. Jejímu získání
ovšem předchází několikaletý akreditační proces. VŠE se stala členem této
organizace v únoru 2015.
V srpnu tohoto roku se sešla Komise pro
zahájení akreditace (Initial Accreditation
Committee), aby posoudila oprávněnost
přihlášky VŠE a odsouhlasila tak zahájení
akreditačního procesu. V září byla VŠE oficiálně informována o kladném rozhodnu-

tí komise, což znamená, že VŠE učinila první
významný krok pro získání akreditace.

a jsem si jistá, že je jedním z největších expertů
na problematiku mezinárodních akreditací.“

Součástí akreditačního procesu je určení
vhodného mentora z prestižní univerzity akreditované u AACSB, který VŠE pomůže
reagovat na připomínky vznesené při
posuzování oprávněnosti přihlášky, pomůže
určit rozsah akreditovaných studijních
programů a provede VŠE přípravou sebehodnotící zprávy. Mentorem VŠE bude profesorka
Stephanie Morgan, proděkanka pro pedagogiku z londýnské Kingston Business School.
„Jsem velmi ráda, že naše žádost o akreditaci
byla rychle a zejména kladně vyřízena,“ konstatuje rektorka VŠE Hana Machková. „Vypracování Eligibility Application jsme věnovali velkou
pozornost, zpráva měla více než 40 stran
a museli jsme v ní prokázat, že VŠE má lidské
zdroje i materiální zázemí, které jsou základem
pro strategický rozvoj. Jsem velmi ráda, že nám
AACSB vybrala zkušenou mentorku z britské
prestižní školy. Na výroční konferenci v Miláně
jsem měla možnost sledovat její prezentaci

Jelikož má VŠE ve svém dlouhodobém
strategickém záměru cíl získat mezinárodní institucionální akreditaci, bude v následujících letech usilovat o získání AACSB akreditace, která posílí nejen její dobré jméno
v zahraničí, ale napomůže i ke zvýšení kvality
řídících procesů a zvýšení kvality výuky.
AACSB byla založena v roce 1916 v USA.
Dnes má tato původně americká síť členy
po celém světě a akredituje 775 nejlepších univerzit nabízejících vysokoškolské
vzdělání v obchodně-manažerských disciplínách z celkem 52 zemí. Mezi držitele
akreditace AACSB patří například Harvard
Business School; HEC Schoolof Management, Paris; London Business School;
School of Management, Yale University
nebo Vienna University of Economics and
Business (WU), která prestižní akreditaci
obdržela loni.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI VŠE A MPO
ÚZCE PROPOJÍ AKTIVITY OBOU INSTITUCÍ
Ve čtvrtek 21. července 2016 se
společně sešli rektorka Vysoké
školy ekonomické v Praze (VŠE)
prof. Ing. Hana Machková, CSc.,
a ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan
Mládek, CSc., aby společně podepsali Memorandum o spolupráci, jehož
účelem je zkvalitnění součinnosti mezi
VŠE a MPO v oblasti ekonomického
výzkumu a vzdělávání.
Memorandum odkazuje na dosavadní velmi
dobrou a úspěšnou spolupráci obou institucí při výzkumných projektech i vzdělávání ekonomických odborníků. Jeho cílem je
na ni navázat a dále rozvíjet společné zájmy
na vzdělávání a výzkumu v oblasti ekonomiky ČR i světových trhů. Z dosavadní spolupráce je možné jmenovat odborné stáže
studentů, podíl pracovníků MPO na výuce
na univerzitě či práci studentů VŠE v rámci
řady projektů MPO – např. v rámci projektu
Zelená linka pro export. Běžnou součástí
spolupráce jsou také témata a konzultantství diplomových prací, stejně jako spolupráce na strategických dokumentech
a studiích v gesci MPO.

„Pro MPO je úzká spolupráce s akademickou
sférou, konkrétně s VŠE naprosto nezbytná.
Chceme s jejími odborníky konzultovat některé zásadní a aktuální otázky,
jako jsou např. restrukturalizační změny
v českém průmyslu (včetně našeho projektu
průmysl 4.0), brexit či tvorba strategických dokumentů – např. Aktualizace
Exportní strategie,“ uvedl ministr průmyslu
a obchodu Jan Mládek, sám úspěšný absolvent VŠE. „Musíme držet krok v oblasti
moderních metod řízení, zpracování dat,
kontrolingu a vyhodnocování – a tyto
otázky diskutovat jak s akademiky, tak se
zástupci byznysu,“ dodal.
Aktivity, k nimž se obě strany zavazují,
zahrnují především výměny a spolupráci
odborníků, výzkum v oblastech partikulárního zájmu, společné vzdělávací projekty,
ale i odborné stáže studentů a zaměstnanců
VŠE na ministerstvu. Paralelně navíc bude
probíhat vzdělávání pracovníků MPO, a to
prostřednictvím kurzů vedených lektory
VŠE. Memorandum se nicméně neomezuje
pouze na tyto formy spolupráce a předznačuje i další možnosti, pokud se na nich

v budoucnu obě strany dohodnou.
„Dlouhodobé spolupráce s MPO si vážím
a jsem velmi ráda, že dnes dáme této
spolupráci institucionální rámec. Vítám
možnosti, které MPO nabízí studentům
VŠE zejména v oblasti realizace zahraničních stáží na expoziturách CzechTrade.
Velkým přínosem jsou i přednášky odborníků z MPO pro české i zahraniční studenty“,
uvedla při podpisu smlouvy rektorka VŠE.
U podpisu byl za VŠE zároveň přítomen
i výkonný ředitel podnikatelského akcelerátoru xPORT, Ing. Stanislav Richter. Nastolená
spolupráce VŠE a MPO totiž bude probíhat
také v oblasti začínajících podnikatelských
projektů, tzv. startupů.
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NOVÝ KANCLÉŘ VŠE
Od 1. září 2016 vykonává funkci
kancléře VŠE Mgr. et Mgr. Andrej
Tóth, PhD. Kancléř je členem vedení
VŠE a zodpovídá zejména za chod sekretariátu rektora, přípravu podkladů
pro jednání grémií VŠE a organizační
zajištění akcí celoškolského významu.
Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, PhD. je absolventem Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze a během doktorského studia
absolvoval čtyřletý studijní pobyt v Budapešti. V letech 2006 až 2013
administroval akreditační procesy na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze v rámci přechodu fakulty na strukturované studium.
Vedle akreditací bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů řídil i kompletní reakreditaci oborů doktorského studia,
včetně oborů s oprávněním konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Dva roky působil ve funkci proděkana pro vědu
a zahraniční vztahy na Slezské univerzitě v Opavě.
V roce 2013 se spolupodílel na založení Centra pro dějiny VŠE, kde
se na pozici vědeckého tajemníka podílí na výzkumu historie ekono-

mického vysokého školství u nás a ve středoevropském kontextu. Je
editorem publikace Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze.
Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním
kontextu ve vybraných státech střední Evropy (2014) a pokračujícího
rozsáhlého druhého dílu syntézy k dějinám VŠE, jenž vyjde na počátku
roku 2017. Byl rovněž autorem koncepce výstavy k 60. výročí založení
VŠE. Od roku 2014 působí jako projektový manažer v souvislosti
s přípravou VŠE na prestižní mezinárodní akreditaci AACSB.
Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, PhD. byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů, publikoval desítky odborných
studií v prestižních domácích i zahraničních odborných časopisech, primárně k problematice československo-maďarských politických vztahů v první polovině dvacátých let 20. století ve střední
Evropě a k problematice národnostních menšin v první Československé republice. Jeho články jsou pravidelně citovány u nás i v zahraničí. Je autorem i spoluautorem řady monografických publikací. Letos
vydal v nakladatelství VŠE Oeconomica rozsáhlou monografii věnující
se československo-maďarským hospodářsko-politickým vztahům
ve dvacátých letech 20. století na pozadí zrodu tehdejšího specifického politického systému v Maďarsku.

STUDENTI DODALI UNIKÁTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO CERN
Mimořádný úspěch zaznamenala společnost Nebulo s r.o., kterou v roce
2015 založil Valery Mezentsev, student
Fakulty podnikohospodářské VŠE, se
svým kolegou Ondřejem Zbytkem
z ČVUT.
Cílem společnosti bylo stát se světovým lídrem v oblasti nejpokročilejších technologií pro výuku, demonstraci a detekci radioaktivního zařízení a dá se říct, že jej již začali úspěšně naplňovat. Nebulo svojí působností navazuje na čtyřletý vývoj unikátního zařízení světové kvality
– mlžné komory, který vzniku společnosti předcházel. V roce 2014 se
totiž Valerymu a jeho týmu podařilo, tehdy ještě jako gymnazistům
z Gymnázia Opatov v Praze 4, sestrojit historicky první českou mlžnou
komoru, unikátní zařízení na sledování radioaktivity. „Během stavby
mlžné komory se ukázalo, že kromě technických znalostí je potřeba
mít perfektní financování, spolehlivé partnery a dodavatele, fungující systém řízení a mnoho dalšího. Díky tomu všemu jsem si poprvé

uvědomil, že ať už se jedná o jakýkoliv projekt, nikdy se neobejde bez
znalosti a schopnosti ho ekonomicky řídit,“ popisuje Valery moment,
kdy se rozhodl, že se chce věnovat podnikové ekonomice jako student
Vysoké školy ekonomické v Praze. Jakmile tým oslovil generální ředitel
Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN, profesor Rolf
Dieter Heuer, se zájmem o výrobu zakázkové mlžné komory, rozhodli se Valery Mezentsev se svým kolegou z ČVUT Ondřejem Zbytkem
založit vlastní společnost Nebulo. Už v prvních měsících jejich podnikání se jim podařilo navázat velmi silné partnerství s nadnárodní společností Nuvia, přední firmou v oblasti jaderné energetiky. Po roce usilovné práce vyrobili a dodali do CERNu nejpokročilejší mlžnou komoru
na světě. Od června 2016 jejich mlžná komora vítá na výstavě Mikrokosmos v Ženevě každý den přes 650 návštěvníků z celého světa a reprezentuje Českou republiku jakožto jediný český exponát. Zakladatelé společnosti Nebulo se tak stali nejmladšími lidmi v historii, co kdy
do CERNu takto komplexní zařízení dodali. Nebulo mlžná komora je
v tuto chvíli nejpokročilejší přístroj svého druhu na světě, který
slouží k výuce, demonstraci a popularizaci částicové a jaderné fyziky.

VŠEFEST PŘEDSTAVIL KAPELY A SPOLKY STUDENTŮ
Ve středu 28. září se v areálu kolejí VŠE Jarov
zahájila jedinečná studentská akce – festival
VŠEFEST, který uspořádala All Arts Club VŠE.
Na festivalu vystoupilo pět studentských kapel
a na stáncích se představilo velké množství
studentských spolků.
Spolek All Arts Club vznikl na VŠE začátkem letošního
roku s jednoduchým záměrem, a to podporovat aktivní
zapojení studentů VŠE do kulturních aktivit. Doposud
pořádal převážně hudební jamy, kde si studenti se
zájmem o hudbu mohli zahrát, zazpívat a taky se seznámit s lidmi

podobného zaměření. Na VŠEFESTu chce All Arts Club
pro změnu dokázat, že bavit se lze i bez alkoholu, a tak se
během akce nebudou prodávat alkoholické nápoje. Během
hudebního programu se na VŠEFESTu představí rockoví
Other Way, které můžete znát třeba z Plesů VŠE, punk-rockoví Curlies, rock-popoví HighLights a eSeNCe a rockoví
Surrender Brainchild. Kromě toho na stáncích prezentovaly
své aktivity různé studentské spolky, které na Vysoké škole
ekonomické v Praze svou činností studentům zpestřují studentský život. Cílem akce bylo ukázat, že studenti VŠE
zvládají kromě studia i mnoho dalších aktivit, které výrazně
napomáhají ke stmelování jejich vztahů k vysoké škole a mezi sebou.
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SBOR MUSICA OECONOMICA PRAGENSIS
USKUTEČNIL ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE
celý koncert pořádal a organizačně zajišťoval. Vystoupení se konalo v novogotickém kostele St´ Duncan Church. Celý večer
měl vřelou atmosféru a výkon pěveckého sboru z VŠE byl pořadateli velmi pozitivně hodnocen. Protože sborové zpívání je
v Evropě spíše záležitostí humanitních fakult,
bylo zpívání ekonomů označeno za „nádhernou a následováníhodnou výjimku“.

Pěvecký sbor Musica Oeconomica Pragensis při Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnil ve dnech
4.–11. července 2016 zájezd do Velké
Británie. Účinkoval nejprve v malém
obsazení na koncertě v Liverpoolu,
následně se pak v plném složení zúčastnil prestižního celosvětového festivalu ve Wellském Llangollenu.
Na hojně navštívené akci v Liverpoolu vystupovala společně s mladými ekonomy dvě
pěvecká tělesa, jeden ze sborů „Indigo Vibe“

V druhé části zájezdu se sešel sbor již
v kompletním složení a účastnil se prestižního celosvětového sborového festivalu International Musical Eisteddfod ve Wellském
Llangollenu. Jednalo se již o sedmdesátý
ročník soutěže. O účasti na festivalu rozhodovala mezinárodní porota na základě
nahrávky, takže již samotné potvrzení možnosti přijet bylo velmi prestižní.
Na festivalu se sešly sbory prvotřídní kvality
z více než třiceti zemí světa včetně Spojených států, Filipín, Nigérie a mnoha dalších.
Musica Oeconomica Pragensis vystupovala ve dvou soutěžních kategoriích, kategorii smíšené sbory a v kategorii lidová hudba.

Hodnocení poroty získali pražští ekonomové velmi pěkné, byla oceněna především
čistá intonace, využití výrazových prostředků
a stylová interpretace. Mezi kvalitními sbory
(soutěžili např. i sbory složené z konzervatoristů) se Musica Oeconomica Pragensis umístila v obou kategoriích na pěkných
sedmých místech. Reprezentovala tak
důstojně, a to i při jiných akcích – slavnostním průvodu v národních krojích, zpívání pro
studenty v jazykové škole, doprovodný zpěv
bohoslužby aj., nejen Vysokou školu ekonomickou v Praze, ale i celou Českou republiku.

FÓRUM „KONEC LEVICOVÉHO POPULISMU
V LATINSKÉ AMERICE?
VÝZVY PRO NOVÉ LÍDRY.“ (CLAS)

23. 11. 2016:
ABSOLVENTSKÁ
STŘEDA „JAK NA SUPER
PŘÍJMY NA
AIRBNB“ (RPC)

SPORTOVCI
VŠE DOVEZLI
Z AKADEMICKÝCH HER
NĚKOLIK CENNÝCH
KOVŮ

Centrum latinskoamerických studií (CLAS)
Fakulty mezinárodních vztahů VŠE ve spolupráci s Katedrou politologie, Forem 2000
a Casla Institutem uspořádaly mezinárodní fórum: „Konec levicového populismu
v Latinské Americe? Výzvy pro nové lídry.“
Mezinárodní diskuze se účastnili odborníci
na problematiku Latinské Ameriky z Kostariky, Ekvádoru, Bolívie, Chile, Nikaraguy
a Venezuely. Hostem byl dokonce i držitel
Nobelovy ceny, bývalý prezident Kostariky,
pan Oskara Ariase Sáncheze. Debata probíhala ve španělštině se simultánním překladem
do češtiny.

Zveme Vás na přednášku v rámci projektu
Absolventské středy na téma „Jak na super
příjmy na Airbnb“ představí Ing. Lucie
Marková, módní návrhářka, konzultantka
a majitelka vlastní značky Fashion Systems.
Na Airbnb se věnuje pronajímání tři a půl
roku a za posledních 5 sezón drží titul „Superhostitelka pro nejlepší hostitele“.

České akademické hry, které se konaly
v Pardubicích, přinesly několik medailových umístění i pro Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE). Studenti VŠE reprezentovali školu ve fotbale, futsalu, stolním
tenise, tenise, plavání a plavání s ploutvemi,
basketbale, házené
a ve florbale. Ze čtyřiceti jedna univerzit
se VŠE v celkovém
pořadí umístila díky
výkonu svých reprezentantů na osmém
místě se 41,5 body.

Přednáška se bude konat 23. 
listopadu
2016 od 18 hodin v prostorách Rajské
budovy VŠE – učebna RB 211.
Těšíme se na setkání.

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

