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Sedmý ročník společenské akce Reprezentační ples 
VŠE navazuje na obnovenou tradici plesů školy. 
V loňském roce jsme pozvali i Vás, absolventy. Jsme 
rádi, že jste přišli v hojném počtu a možnost získat 
vstupenku na ples v rámci členství v Klubu absol-
ventů plánujeme i pro rok 2017.

Reprezentační Ples VŠE 2017 se uskuteční ve středu 
6. prosince 2017. Letošním tématem plesu jsou klobouky. 
Dámy mohou jako doplněk zvolit společenský klobouček, 
pánové pak elegantní buřinku, cylindr apod. Nejlepší klobou-
kové modely získají jako obvykle odměnu.

Předprodej vstupenek bude probíhat v týdnu od 6. 11. do 
10. 11. na VŠE. V rámci Dne s VŠE je možné zakoupit vstupen-
ky v Infocentru.

Více o Reprezentačním plesu VŠE vám prozradí stránka  
www.plesvse.cz.

PLES VŠE 2017

http://ka.vse.cz/clenstvi/absolventske/
http://ka.vse.cz/clenstvi/absolventske/
http://www.plesvse.cz/
http://www.plesvse.cz/
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V průběhu letních měsíců 2017 prošel areál VŠE na Žižkově 
další řadou rekonstrukcí. Renovována byla Likešova aula 
v přízemí Nové budovy. Ta čítá 250 míst, přičemž ve všech 
úrovních posluchárny byly instalovány elektrické zásuvky 
a došlo k zjednodušení průchodu středním sektorem.

Další významnou změnu prodělaly v létě prostory knihovny. Přibyly 
separátní místnosti pro skupinovou práci studentů, zároveň došlo 
k lepšímu koncepčnímu rozložení pracovních míst ve studovně pro 
klidnější práci studentů. Přidány byly také relaxační zóny.
Proběhla také rozsáhlá rekonstrukce zázemí menzy, kterou provozu-
je společnost AVGastro, s.r.o. Vedle provedených stavebních úprav 
proběhla navíc kompletní výměna technologie ve varně.
V přízemí atria Rajské budovy na místě bývalé prodejny Nakladatel-
ství zároveň vzniká nová počítačová učebna a kanceláře Rozvojového 
a poradenského centra.

Financial Times zveřejnily každoroční  
žebříček „Master in Management 
Ranking 2017“. Magisterský studijní 
program Management je jediným českým 

oborem, který se v tomto prestižním mezinárodním 
žebříčku umístil. Obor obsadil 82. místo.

V letošním žebříčku se umístily vysoké školy z 29 zemí. 
První místo obhájila University of St. Gallen (Švýcarsko), na 
druhém místě se opět umístila HEC Paris (Francie) a na třetím 
IE Business School (Španělsko). Tradičně nejúspěšnější byly 
francouzské a britské magisterské studijní obory. Z mimoev-
ropských se prosadily univerzity v Austrálii, Kanadě, Brazílii, 
Spojených státech amerických, Číně a na Tchaj-wanu.
Studijní obory ze zemí střední a východní Evropy jsou 
zastoupeny pouze čtyřmi školami – polskou Warsaw School 
of Economics, maďarskou Corvinus University of Budapest, 
ruskou St Petersburg State University GSM a Fakultou podni-
kohospodářskou VŠE.

V roce 2017 se Fakultě mezinárodních vztahů 
podařilo prostřednictvím konsorcia MIB EPAS 
uzavřít dvě dohody o výměně studentů v rámci 
mezinárodního studijního programu typu „double 
degree“. Konkrétně se jedná o partnerství s finskou 
University of Vaasa a s francouzskou IAE Lyon 3. 

Unikátnost spolupráce spočívá v tom, že se do programu 
mohou zapojit studenti česky vyučovaného navazujícího 
magisterského programu Mezinárodní obchod. Studenti 
stráví první akademický rok na VŠE a druhý poté na partner-
ské univerzitě. Vybraní studenti FMV VŠE tedy získají magist-
erský titul v programech obou škol, což jim přinese unikátní 
postavení na pracovním trhu.

VŠE PROŠLA V LÉTĚ 2017  
DALŠÍ ŘADOU REKONSTRUKCÍ

FINANCIAL TIMES 
OPĚT OCENILY OBOR 
MANAGEMENT  
VYUČOVANÝ NA  
FAKULTĚ PODNIKO-
HOSPODÁŘSKÉ

NOVÉ DOUBLE  
DEGREE SE  
ZAHRANIČNÍMI 
PARTNERY

Vedení VŠE při prohlídce areálu školy
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V úterý 17. října na zasedání Kolegia 
rektorky obdržela prof. Ing. Jaroslava 
Durčáková, CSc., čestný titul Emeritní 
profesor Vysoké školy ekonomické 
v Praze. Návrh na udělení čestného 
titulu předložila Fakulta financí 
a účetnictví.

Schválen a projednán byl na vědecké radě 
Fakulty financí a účetnictví dne 31. května 
2017. Vědecká rada VŠE návrh na udělení 
čestného titulu projednala a schválila 
dne 6. června 2017, a to s účinností od 
1. července 2017.
Prof. Jaroslava Durčáková se od počátku své 
pedagogické kariéry odborně zaměřovala 
zejména na problematiku mezinárodních 
financí a devizových kurzů. Připravila několik 
kvalitních předmětů v anglickém jazyce, 
organizovala programy zapojení zahranič-
ních hostujících profesorů do pedagogického 
procesu na Vysoké škole ekonomické v Praze 
a výrazně přispěla k zorganizování velkého 
počtu odborných stáží akademických pracov-
níků VŠE, a to vesměs na renomovaných 

evropských a amerických univerzitách.
Prof. Durčáková sehrála klíčovou roli při 
vybudování mezinárodního vzdělávacího 
projektu CEMS Master a měla rozhodující 
podíl na tom, že VŠE byla v devadesátých 
letech přijata do mezinárodních ekono-
mických či manažerských sítí prestižních 
evropských či světových univerzit. Od roku 
1990 prof. Durčáková úspěšně vykonávala 
řadu významných akademických pozic 
a funkcí na Vysoké škole ekonomické v Praze, 
mimo jiné jako vedoucí Katedry měnové 
teorie a politiky Fakulty financí a účetnic-
tví, proděkanka pro zahraniční vztahy 
Fakulty financí a účetnictví, prorektorka pro 
zahraniční spolupráci a v letech 2000 – 2006 
jako rektorka VŠE. Rovněž se podílela na 
postupné modernizaci výukových metod na 
VŠE. Z pozice rektorky iniciovala zavedení 
systému ECTS, který umožňuje nejen 
mobilitu studentů, ale především zjednodu-
šuje uznávání jejich studijních výsledků na 
zahraničních partnerských univerzitách.
K udělení čestného titulu paní profesorce 
srdečně blahopřejeme!

PROF. JAROSLAVA DURČÁKOVÁ  
JMENOVÁNA EMERITNÍ PROFESORKOU VYSOKÉ 
ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

V pondělí 16. října 2017 byla na 
Vysoké škole ekonomické v Praze 
zvolena rektorkou prof. Ing. Hana 
Machková, CSc. Druhé funkční období 
rektorky začne 1. dubna 2018.

O post rektora se v první volbě ucházela 
pouze jedna uchazečka, stávající rektorka 
VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Své 
programové cíle představila rektorka na 
veřejné prezentaci ve Vencovského aule ve 
čtvrtek 5. října. 

Rektora volí Akademický senát tajným 
hlasováním, maximálně ve třech kolech. Do 
funkce rektora je zvolen ten uchazeč, který 
získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů 
AS VŠE. Funkční období rektora je čtyřleté 
a funkci rektora může stejná osobnost 
zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční 
období. Rektora zastupují v jím určeném 
rozsahu prorektoři, které sám jmenuje.  
Ve volbách hlasovalo 29 senátorů. V tajném 
hlasování získala rektorka od Akademického 
senátu VŠE v 1. kole 16 hlasů. 

„Je pro mne velkou ctí, že budu moci řídit VŠE 
i ve svém druhém funkčním období,“ uvedla 
rektorka ihned po volbě. „VŠE se rozhodla pro 
strategii přechodu od kvantity ke kvalitě a naším 
společným cílem je získat v oblasti manažerské-
ho a ekonomického vzdělávání vedoucí posta-
vení ve střední Evropě. Mou hlavní prioritou pro 
funkční období 2018 – 2022 je získání národní 
institucionální akreditace pro oblast vzdělávání 
ekonomické obory a mezinárodní institucio-
nální akreditace AACSB. Získání akreditací je 
podmínkou pro další posílení dobrého jména 
VŠE a tudíž i konkurenceschopnosti školy jak 
v České republice, tak v zahraničí.“

Rektorku by měl na návrh Akademického 
senátu VŠE v Praze jmenovat prezident 
republiky.

REKTORKOU VŠE PODRUHÉ ZVOLENA 
PROF. ING. HANA MACHKOVÁ, CSC.
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Studentská organizace CEMS Club Prague vyhrála soutěž 
o nejlepší CEMS Club v rámci CEMS aliance. Na 2. místě se 
umístil CEMS Club St. Gallen a na 3. Místě CEMS Club Ro-
tterdam. Nejlepší CEMS klub je volen studenty a následně 
CEMS Student Board.

CEMS kluby jsou studentské organizace, které jsou aktivní na všech 
30 školách v rámci CEMS aliance. Jejich úkolem je podporovat 
networking mezi studenty program CEMS, podporovat akce firem-
ních partnerů pro studenty, zvyšovat povědomí o magisterském 
programu CEMS na lokální úrovni a zapojovat studenty do reálných 
projektů. Každý klub má voleného prezidenta, nyní je jím student 
Petr Báša, který rovněž cenu v Kolíně nad Rýnem převzal.
Magisterský program CEMS MIM/International Management je 
vyučován v anglickém jazyce na Fakultě podnikohospodářské. 
Program se dlouhodobě umísťuje na předních místech v rankingu 
dle Financial Times (9. místo v roce 2017) a The Economist (rovněž 9. 
místo v roce 2017).

STUDENTSKÁ ORGANIZACE CEMS  
CLUB PRAGUE VYHRÁLA 1. MÍSTO ZE 30 ŠKOL

Ve středu 4. října se na Vysoké škole 
ekonomické v Praze konala výroční 
mezinárodní konference Sdílená eko-
nomika: Realita a budoucnost. Konfe-
rence se věnovala fenoménu sdílení, 
který získává nejen větší společenský, 

ale i ekonomický význam. V rámci dvou panelů vystoupili 
zahraniční odbornici, zástupci firem věnujících se sdíleným 
službám, ale také tvůrci politik.

Jak během svého vystoupení upozornil prof. Philippe Gugler 
(University of Fribourg), sdílenou ekonomiku lze označit za nový 
ekonomický systém, kterého podstatu tvoří lidé, tvořící nabídku 
a poptávku po službách, které sdílejí. Dle Pavly Žížalové (PwC) 
Sdílená ekonomika zažívá neuvěřitelný růst, ale ve srovnání Evropy 
s USA není mezi Evropany tolik využívána (polovina z nich o sdílení 
sice ví, ale jenom asi každý pátý služby sdílení využil).

Chantal Ambord (BlaBlaCar) v průběhu konference upozornila, že 
sdílení má obrovský potenciál zejména v automobilovém průmyslu. 
Lidé využívají auto jenom cca. v průměru hodinu denně, zbývající čas 
stojí na parkovišti.

Hubert Gambs (DG GROW, Evropská komise) uvedl, že Komise 
nebude státům nařizovat regulace o sdílení na národní nebo lokální 
úrovni. Chce být ale nápomocna při úpravách legislativy, které by 
měly přispívat k podpoře konkurenceschopnosti a pokud možno, 
tyto úpravy by neměly fragmentovat vnitřní trh.

Jan Havlík (Ministerstvo průmyslu a obchodu) zmínil, že regulace 
musí být velice citlivá. Jako příklad uvedl např. oblast krátkodobého 
pronájmu bydlení, kde nelze srovnávat případ Prahy (nebo např. její 
městských části Prahy 1 nebo Prahy 2) s jinými městy. Kalle Palling 
(poslanec Estonského parlamentu) se s ostatními shodl na tom, že 
regulace musí být rozumná a musí jí doprovázet inovace.

Sdílená ekonomika má obrovský potenciál, který souvisí s větší efekti-
vitou využívání různých produktů a služeb. Její další růst je spojen 
s prostorem, který je často limitován regulacemi na národní úrovni 
a lokální úrovni. Do budoucnosti bude nutné se více zabývat nejen 
dalšími úpravami legislativy, které by na sdílené služby vyváženě 
a dostatečně rychle reagovaly, ale také otázkami dopadů sdílené 
ekonomiky na společnost. Odhadovat podobu a rozsah jednotlivých 
sektorů sdílené ekonomiky je velice těžké, jelikož se jedná o oblasti 
dynamické, velmi rychle se měnící

ZAHRANIČNÍ ODBORNÍCI DISKUTOVALI  
NA VŠE O FENOMÉNU SDÍLENÉ EKONOMIKY

http://www.cems.cz/
http://www.cems.org/students/student-life/student-board
http://www.cems.org/
http://cemsmim.vse.cz/cems-mim-ranked-in-financial-times-2017/
http://cemsmim.vse.cz/4082-2/
http://cemsmim.vse.cz/4082-2/
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Fakulta financí a účetnictví je přední univerzitní pracovi-
ště v České republice zaměřené na oblast financí a účet-
nictví, má akreditaci na obory bakalářského, navazujícího 
magisterského i doktorského studia, rovněž tak i pro habi-
litační a profesorská řízení. Vychovává odborníky v oblasti 
financí, peněžních institucí, peněžních a kapitálových 
trhů, daňové správy, v oblasti teorie a praxe finančního 
i manažerského účetnictví a dále v oblasti finančního 
řízení a kontroly podniků, auditingu a vychovává rovněž 
pedagogy – učitele odborných ekonomických předmětů 
na středních školách. Vysokou úroveň fakulty potvrzuje to, 
že se každoročně umísťuje na předních místech v žebříčku 
ekonomických fakult nejen v národním měřítku. Mezi 
hlavní priority fakulty patří vysoká odborná kvalita absol-
ventů a jejich vynikající uplatnění na trhu práce, vědec-
ko-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, celoživotní-
ho vzdělávání a v neposlední řadě i úzké propojení všech 
aktivit fakulty s praxí.

Ke splnění cílů fakulty přispívají pracovníci následujících kateder 
a fakultních pracovišť: 
● Katedry a další útvary
● Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
● Katedra didaktiky ekonomických předmětů
● Katedra financí a oceňování podniku
● Katedra finančního účetnictví a auditingu
● Katedra měnové teorie a politiky
● Katedra manažerského účetnictví
● Katedra veřejných financí
● Institut energetické ekonomie
● Institut strategického investování

Kurzy celoživotního vzdělávání
Z úzkého propojení fakulty s praxí vyplývá i její zapojení do celoživot-
ního vzdělávání, které Vysoká škola ekonomická v Praze poskytuje. 
Fakulta nabízí tradičně největší množství kurzů pro odbornou veřejnost, 
kromě toho pořádá každoročně velké množství odborných konferencí, 
seminářů a workshopů. Mezi kurzy celoživotního vzdělávání s nejdelší 
tradicí patří kurz „Peněžní ekonomie a bankovnictví” organizova-
ný katedrou bankovnictví a pojišťovnictví nebo „Controlling jako 
nástroj efektivního řízení podniku“ katedry manažerského účetnictví. 
S velkým úspěchem se setkaly také kurzy celoživotního vzdělávání 
organizované na zakázku pro nejrůznější instituce jako například Česká 

školní inspekce, Komora daňových poradců ČR nebo Generální finanční 
ředitelství. Více informací o kurzech celoživotního vzdělávání získáte na 
webových stránkách FFÚ na adrese: http://ffu.vse.cz

Spolupráce s praxí:
Fakultě bylo uděleno několik mezinárodních profesních akreditací 
vztahujících se k regulovaným profesím, pro něž připravuje fakulta 
své absolventy. Jedná se například o auditory a certifikované účetní 
v rámci kvalifikace ACCA a ICAEW nebo certifikované finanční poradce 
v rámci kvalifikace CFA. Studenti fakulty využívají výhod plynoucích 
z udělení akreditace tím, že mají přístup k některým výhodám, jako 
jsou studijní materiály, slevy nebo stipendijní místa na zkouškový 
systém a zejména pak výhodu uznání zkoušek absolvovaných na naší 
fakultě v certifikačním systému tak, že je nemusí znovu vykonávat. 
Pracovníci Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze jsou dlouhodo-
bě aktivní v řídicích funkcích profesních organizací jako je Komora 
auditorů ČR, Svaz účetních, Komora certifikovaných účetních, Národní 
účetní rada, Komora daňových poradců ČR a fakulta se v řadě oblastí 
podílí intenzivně nejen na připomínkování, ale aktivně i na tvorbě 
právních předpisů například ve spolupráci s Ministerstvem financí. 
Fakulta financí a účetnictví je řešitelem projektů smluvního výzkumu, 
v rámci kterých lze využít i inovační vouchery a které umožňují 
propojení výzkumných kapacit fakulty a požadavků soukromých 
firem. Odborníci fakulty jsou zpracovateli řady odborných stanovisek 
a posudků pro podniky, instituce a soudy.

Internacionalizace:
Fakulta se aktivně podílí na činnosti odborných mezinárodních 
organizací, každoročně roste počet studentů vyjíždějících do zahrani-
čí i nabídka kurzů vyučovaných v cizích jazycích. Kromě doktorského 
studia v angličtině, které fakulta nabízí, je na fakultě akreditován 
i navazující magisterský program Finance and Accounting (MIFA).

FAKULTA 
FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

http://ffu.vse.cz
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Fakulta mezinárodních vztahů se snaží dělat čest svému 
názvu ve všech základních směrech svého rozvoje, a to pro-
střednictvím vysílání studentů na studium a stáže v zahra-
ničí 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-vý-
zkumnou činností ve spolupráci se zahraničními partnery. 
To vše je rozvíjeno ve dvou základních profilujících 
směrech, kterými jsou mezinárodní podnikání a meziná-
rodní politika a diplomacie. Veškeré svoje kvality a zku-
šenosti uplatňuje Fakulta mezinárodních vztahů i při dvou 
aktuálně běžících a mimořádně významných aktivitách, 
kterými jsou institucionální akreditace na národní úrovni 
a snaha o získání prestižní mezinárodní akreditace AACSB 
pro celou Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Fakulta mezinárodních vztahů je jedinou fakultou v České republice, 
jejíž obory získaly mezinárodní akreditaci EPAS. Ta byla oboru 
Mezinárodní obchod a jeho anglickému ekvivalentu Internatio-
nal Business udělena v roce 2012 a v roce 2014 obhájena na další 
tři roky. V listopadu 2017 čeká fakultu další návštěva hodnotící 
komise. Mezinárodní akreditaci EPAS uděluje European Founda-
tion for Managerial Development těm oborům a institucím, které 
plní mezinárodně srovnatelné kvalitativní ukazatele při nastavení 
odpovídajících kontrolních mechanismů, které se týkají dosahování 
relevantních výstupů z učení a připravenosti absolventů na náročné 
podmínky uplatnitelnosti na světových trzích. Fakulta mezinárodních 
vztahů je aktivní i v rámci sdružení evropských škol s akreditací EPAS 
v oboru mezinárodního podnikání, MIB EPAS.

Fakulta je také vyhledávána řadou hostujících profesorů z celého 
světa – Evropy, USA či Asie. Každý semestr si mohou studenti 
vybírat z nabídky přibližně 20 kurzů, jež tito profesoři obstarávají. 
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 více než 
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) anglickém jazyce ústí ve 
vedoucí postavení Fakulty s ohledem na počet odučených studentů. 
Výrazným milníkem se stalo zavedení povinného mezinárodního 
modulu pro dva obory v rámci navazujícího magisterského studia od 
roku 2017. Každý student oborů Mezinárodní obchod a Mezinárodní 
politika a diplomacie má povinnost získat během studia autentickou 
mezinárodní zkušenost. To lze splnit buď semestrálním pobytem na 
partnerské univerzitě, stáží v mezinárodní firmě (ideálně v zahra-
ničí) nebo studiem kurzů hostujících profesorů spolu se získáním 
prestižních jazykových certifikátů. Vedení fakulty je přesvědčeno, 
že tato povinnost přinese absolventům unikátní přidanou hodnotu 
v porovnání s ostatními absolventy. 

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. 

Novinkou v rámci studijní nabídky je program MBA – International 
Business, jež je formou exekutivního vzdělávání. Vysoká kvalita je 
zajištěna díky spolupráci s prestižním Management Center Innsbruck 
(MCI), jež pro tento program získal akreditaci FIBAA na nejvyšší 

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
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možné úrovni a instituce jako taková získala akreditaci AACSB. 
Předností programu je tzv. blended learning, který kombinuje 
víkendové intenzivní prezenční bloky s výukou online, což vytváří pro 
studenty významnou flexibilitu v organizaci studia.

Neméně zajímavou formou studia je program celoživotního 
vzdělávání Sportovní diplomacie. Jedná se o roční program, který 
je organizován ve spolupráci s Českým olympijským výborem a je 
určen zájemcům z praxe, především vrcholovým sportovcům či 
zástupcům sportovních svazů, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na 
mezinárodní dimenzi kontaktů v oblasti sportu a zastupování státu 
nebo sportovních svazů na mezinárodní úrovni. Po úspěšném absol-
vování programu uchazeči obdrží certifikát.

Významným specifikem Fakulty mezinárodních vztahů je program 
stáží pro studenty. Tyto stáže jsou včleněny do studia a dávají tak 
studentům navazujících magisterských oborů možnost oficiální 
cestou absolvovat krátkodobou či dlouhodobou stáž v soukromé 
společnosti či instituci a tímto tedy značně zvýšit svoji budoucí 
uplatnitelnost na trhu práce. Zajímavostí je, že studenti fakulty 
preferují stáže v zahraničí, což je garanty oborů kvitováno. Fakulta má 
vypracovaný systém stipendií, která pomáhají studentům pokrýt 
zvýšené náklady právě na pracovní stáže mimo Evropu. 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 spolupracu-
jí s partnery ze zahraničních univerzit na společném výzkumu 
a společných publikačních výstupech. Fakulta organizuje řadu 
mezinárodních konferencí, v letošním roce to byla např. výroční 
mezinárodní konference Sdílená ekonomika: Realita a budoucnost, 

23. ročník Retail Summitu nebo 17. ročník konference Central and 
Eastern Europe in the Changing Business Environment.

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 2018 bude zřízena 
na fakultě speciální pozice koordinátora vztahů s absolventy, jež by 
měla významně napomoci v této důležité oblasti.

Čtyři představitelé fakulty (jmenovitě katedry mezinárodního 
obchodu) se v uplynulém období stali členy prestižní organizace 
EIBA (European International Business Academy), která spojuje 
odborníky v oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodního 
podnikání. To přináší fakultě jako celku nové možnosti i kontakty.

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů rovněž dává příležitost 
realizace studentům v oblasti PR. Byl zřízen a velmi úspěšně funguje 
studentský PR tým, jehož úkolem a smyslem je (mimo výpomoci 
s klasickými PR aktivitami) rovněž snaha o zvýšení provázanosti 
mezi akademickými pracovníky a studenty. Jako konkrétní formy 
této činnosti lze zmínit např. Běh s děkanem, který se v semestru 
koná pravidelně každý týden na Vítkově nebo Kvíz FMV, kdy mezi 
sebou soutěží týmy vytvořené z pedagogů fakulty a studenů. Vedení 
fakulty věří, že budování takovéto neformální atmosféry přispěje 
k vyšší spokojenosti absolventů. Další aktivitou, za kterou stojí 
studentský PR tým, je mentoring. V něm studenti vyšších ročníků 
poskytují rady a zkušenosti studentům v prvních ročnících. PR tým 
je činný rovněž ve specifické oblasti propagace, kterou je spolupráce 
se zájemci o studium. V jarních měsících je pořádáno tzv. Stínování 
výuky, kdy mají studenti středních škol unikátní možnost stát se 
na jeden den studentem VŠE. To vše pod dohledem a za pomoci 
současných studentů.

Profesní vzdělávání, osobní rozvoj v rámci seminářů 
a kurzů pro veřejnost

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 zabezpeče-
ní, 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.

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, ale daří 
se nám do této činnosti zapojit i jiné odborníky, z dalších kateder 
a fakult z Vysoké školy ekonomické, ale nejen z ní.

Vedle vzdělávání absolventů rozvíjí Fakulta informatiky a statistiky také 
spolupráci se středními školami, a to ve formě vzdělávání pedagogů 
a organizováním akcí (nejen) pro studenty středních škol. Letos tak 
první rok pořádáme akci „3 DNY STUDENTEM VŠE“.

Mezi základní oblasti vzdělávání, 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.

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
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Připomeňte si vybrané významné události na Fakultě pod-
nikohospodářské v uplynulém akademickém roce.

Červen 2017 – Fakulta získala nového profesora. Nově jmenovaný 
profesor, Jiří Hnilica, přezval v pátek 23. června 2017 v historických 
prostorách Karolina jmenovací dekret. Prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. je 
vedoucím Katedry strategie FPH VŠE, prorektorem pro mezinárodní 
vztahy a informační systémy VŠE a také vedoucím Centra pro rodinné 
firmy FPH VŠE.

Květen 2017 – Mezinárodní magisterský program CEMS MIM vyučo-
vaný na Fakultě podnikohospodářské VŠE se umístil 9. v žebříčku The 
Economist Master in Management Ranking 2017. Program CEMS je 
vlajkovou lodí fakulty. V rámci tohoto programu fakulta spolupracuje 
s nejprestižnějšími univerzitami na světě, jako je např. University of 
St. Gallen či Università Bocconi.

Duben 2017 – Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE ocenil šest 
akademických pracovníků fakulty za excelentní pedagogickou 
činnost v roce 2016. Mezi oceněnými je Mgr. Mario Kubaš, Ph.D. a Ing. 
Milan Lindner z Katedry arts managementu, Ing. Bedřich Rathouský, 
Ph.D. z Katedry logistiky, Mgr. Marek Novinský z Katedry marketingu, 
Ing. Michal Andera z Katedry podnikání a Ing. Ladislav Tyll, MBA, 
Ph.D. z Katedry strategie.

Březen 2017 – FPH získala jako jediná v České republice prestižní 
mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se 
špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní 
vědeckou činností a silným propojením s praxí. Fakulta se tak zařadila 
mezi 1 % nejlepších byznys škol světa, jako jsou HEC Paris nebo 
London Business School.

Únor 2017 – Ve spolupráci s Fakultou podnikového manažmentu 
Ekonomické univerzity v Bratislavě otevřela naše fakulta výběrové 
řízení do nového výměnného studijního programu typu „double 
degree“. Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi jak 
diplom Vysoké školy ekonomické v Praze, tak i diplom Ekonomické 
univerzity v Bratislavě. 

Leden 2017 – V lednu fakulta otevřela nový předmět „B2B Marke-
ting“ vyučovaný v angličtině. Kurz je specifický nejenom zaměřením 
na B2B trh a využitím špičkové počítačové simulace Markstrat, ale 
hlavně vyučujícím. Tím je Libor Mertl, zakladatel 

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ

http://www.economist.com/whichmba/MiM/2017/Ranking
http://www.economist.com/whichmba/MiM/2017/Ranking
http://fph.vse.cz/fph-se-zaradila-mezi-1-nejlepsi-byznys-skol-sveta-jako-jsou-hec-paris-nebo-london-business-school/
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Studujte MBA na International School of Business and Ma-
nagement Fakultě podnikohospodářské VŠE, jediné z ČR 
v elitním klubu 1% nejlepších byznys škol světa

International School of Business and Management (ISBM) zajišťu-
je v otevřených kurzech odborné exekutivní vzdělávání pro firmy 
i jednotlivce a uznávaný Mezinárodní exekutivní MBA program pro 
české a zahraniční studenty. V MBA programu na ISBM VŠE získáte 
kompetence efektivně konfrontovat současné manažerské výzvy. 
Kvalitní manažerské vzdělání předurčuje absolventy k zastávání 
nejvyšších manažerských pozic a významně rozšiřuje jejich interdisci-
plinární dovednosti i schopnosti efektivně aplikovat získané teoretic-
ké znalosti vycházející z nejnovějších trendů manažerské praxe.

Unikátnost programu 
Studium MBA na FPH VŠE je postaveno na unikátním individualizova-
ném přístupu a práci v mezioborových a mezinárodních minitýmech 
orientovaných na řešení reálných manažerských situací v bezprostřed-
ním kontaktu s mentorem. 
V mezinárodním žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA je náš 
studijní program opakovaně řazen k nejlepším v regionu střední 
a východní Evropy, zejména díky výši příjmů svých absolventů, 
reputaci a příležitostem kariérního postupu.

Proč studovat MBA na FPH VŠE
● titul MBA a zázemí Fakulty podnikohospodářské, jediné z ČR mezi 

top 1% byznys školami světa s certifikací EQUIS
● elitní lektoři a odborníci z praxe bezprostředně zapojeni do výuky
● prestižní akademické pracoviště s úzkou provázaností s praxí
● unikátní mezioborová platforma pro řešení reálných manažer-

ských situací
● práce v malých skupinách studentů umožňující individuální pří-

stup v úzkém kontaktu s mentorem
● práce v mezinárodních minitýmech zohledňující unikátnost praxe 

v globalizovaném konkurenčním prostředí
● mezioborový a mezinárodní networking
● exkluzivní komunita absolventů
● stáže na zahraničních partnerských univerzitách – Imperial 

College (Velká Británie), ZHAW School of Management and Law 
(Švýcarsko), Universität Liechtenstein (Lichtenštejnsko)

● atraktivní korporátní partnerství (Google, Škoda, PwC, EY, T-Mobile 
a další)

● mezinárodní akreditace FIBAA, česká akreditace CAMBAS
● flexibilní modulární struktura studia
● výběr mezi plně anglickým nebo česko-anglickým programem
● docházka max. 2x měsíčně
● školné 250 000 Kč (bez DPH)

Moduly programu
● Management Basics, Operation Management and Multinational 

Management
● HR Management, Managerial Skills, Psychology and Sociology, 

Intercultural Management
● Framework of Economics
● Corporate Governance, Legal Environment and Business Ethics 
● Marketing Management and Consumer Behavior
● Applied Accounting, Taxation, Auditing
● Financial Management
● Information Management
● Strategic, Change and Project Management 
● Business Valuation, Investment Decision-Making and Entrepreneurship

Profil žadatele a přijímací dokumentace
● ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium), 

minimálně 2 roky profesionální praxe 
● prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2
● CV a motivační dopis, 2 reference
● Pohovor (Skype)

Kontaktujte nás na: 224 098 466, 605 139 317 nebo isbm@vse.cz
Více informací: isbm.vse.cz nebo isbm.vse.cz/english

MBA FPH
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Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům 
o studium možnost získat univerzální ekonomické 
vzdělání založené na výuce tradičních národohospo-
dářských disciplín. V bakalářském, magisterském a dok-
torském stupni studia mohou studenti vybírat z oborů 
a specializací sahajících od ekonomické teorie přes 
hospodářskou politiku až po hospodářské dějiny, veřejnou 
správu a regionální rozvoj nebo ekonomickou žurnalistiku. 

Ve studijních programech Národohospodářské fakulty působí ti 
nejlepší odborníci z celé České republiky. Důležitou součástí výuky je 
propojení teoretických znalostí s praxí, kterou zajišťují významné 
osobnosti z řad zástupců veřejné i soukromé sféry. O jednom z klíčo-
vých okamžiků historie našeho státu, o transformačních procesech, 
přednáší studentům osoba nejpovolanější, jejich tvůrce, bývalý prezi-
dent České republiky Václav Klaus. V rámci dalších předmětů předá-
vají studentům zkušenosti například generální ředitel a předseda 
představenstva ČEZ Daniel Beneš, ředitel programu České televize 
Milan Fridrich, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, 
předseda organizačního výboru Prague International Marathon 
Carlo Capalbo, ředitel redakce divize Economia Vladimír Piskáček, 
bývalý člen bankovní rady a viceguvernér ČNB, emeritní generální 
ředitel a předseda představenstva České spořitelny Pavel Kysilka, 
členové bankovní rady ČNB Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová, Kamil 
Janáček, Pavel Štěpánek a další. 

Vedle pedagogické činnosti je Národohospodářská fakulta význam-
ným centrem ekonomického výzkumu a vědy v českém i meziná-
rodním měřítku. Ze všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze 
dosahuje Národohospodářská fakulta nejlepšího výsledku v počtu 
článků v impaktovaných časopisech na přepočtený úvazek. Zároveň 
své postavení Národohospodářská fakulta v uplynulých letech potvrdi-
la získáním největšího počtu přidělených grantů GA ČR z celé VŠE. 
V roce 2015 a 2016 získala po 2 grantech, v roce 2017 to bylo dokonce 
5 grantů GA ČR. Úspěchy vědeckých pracovníků umocňuje jejich 
členství v řadě mezinárodních vědeckých a výzkumných týmů, porad-
ních orgánech státní správy a národních i nadnárodních institucích. 

Národohospodářská fakulta pořádá každoročně Soutěž o cenu 
děkana NF VŠE, která se v průběhu let stala jednou z nejprestižněj-
ších událostí akademického roku. Ocenění z této soutěže si odnáší 
nejlepší závěrečné práce studentů fakulty ve dvou kategoriích – 
bakalářské a magisterské. Finálové kolo, kde práce vybrané odbornou 
komisí jejich tvůrci prezentují, je zároveň místem pro odbornou 
diskuzi nad tématy prací, které se účastní odborná komise a hosté 
z řad vyučujících, ale také odborníků z praxe. Výherci jsou oceněni 
i díky spolupráci s Nadací ČEZ stipendii ve výši 25 000 Kč. 

Národohospodářská fakulta pořádá pro své studenty, vyučující 
a absolventy také nejrůznější společenské akce. K těm nejvýznam-
nějším patří již tradiční imatrikulace nově přijatých studentů na 
Pražském hradě. Studenti Národohospodářské fakulty tak mají 
ojedinělou možnost zahájit své studium a novou životní etapu 
v historických prostorách české státnosti. 

V příštích letech bude mezi hlavní strategické cíle Národohospo-
dářské fakulty patřit mimo jiné přispění k získání Institucionální 
akreditace VŠE nejpozději do konce května roku 2018 a úspěšné 
vnitřní akreditování stávajících bakalářských a magisterských oborů, 
resp. programů do září téhož roku. Dalším cílem je akreditace 
nových programů, konkrétně mezinárodního programu European 
Master in Law and Economics a magisterského oboru Ekonomická 
žurnalistika, a dále placeného anglického programu Economics 
and Public Policy Management. V oblasti internacionalizace bude 
Národohospodářská fakulta usilovat o zvýšení či alespoň udržení 
počtu vyjíždějících studentů a zvýšení či udržení počtu hostujících 
profesorů. Pro studenty doktorského studia pak fakulta zavede do 
roku 2019 povinné výjezdy do zahraničí nejméně na 3 měsíce a dvě 
povinné účasti na zahraničních konferencích, čímž se ještě zvýší 
kvalita doktorských studentů Národohospodářské fakulty. V pedago-
gické a vědecké činnosti cílí Národohospodářská fakulta na zvýšení 
počtu vyučovaných předmětů v anglickém jazyce pro studenty 
v českých programech, prohloubení spolupráce s praxí, zrychlení 
zvyšování kvalifikace pracovníků do 40 let (doktorské studium, habili-
tační a profesorská řízení), získání alespoň 5 grantů GA ČR či TA ČR 
v příštím pětiletém období a zvýšení počtu článků v impaktovaných 
časopisech v přepočtu na pracovní úvazek na 0,55 ze současných 
0,455 na osobu. Dlouhodobým cílem je taktéž zvýšení účinnosti 
spolupráce s absolventy fakulty, kterému má napomoci i nově 
vzniklý Klub absolventů NF VŠE.

Na závěr ještě jedna „super“ aktuální informace. V prosinci roku 2015 
byl čestný doktorát Vysoké školy ekonomické v Praze na návrh 
Národohospodářské fakulty udělen prof. Richardu Thalerovi. Je 
symbolické, že přesně na den, dva roky poté, mu bude na slavnost-
ním ceremoniálu v den výročí úmrtí Alfreda Nobelova 10. prosince 
2017 předána Nobelova cena za ekonomii. Mezi gratulanty 
samozřejmě nemohou chybět členové vedení Národohospodářské 
fakulty VŠE. 

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA

Imatrikulace nově přijatých studentů na Pražském hradě Finalisté Soutěže o cenu děkana NF VŠE s odbornou komisí
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Fakulta managementu sídlící v Jindřichově Hradci je nej-
mladší a zároveň jedinou mimopražskou fakultou Vysoké 
školy ekonomické v Praze. Ve svých nově zrekonstruova-
ných prostorách nabízí takřka 1 500 studentům prezenční 
i kombinované formy kvalitní vzdělání v oboru manage-
ment ve všech stupních vysokoškolského studia.

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 nezaměst-
nanosti svých absolventů, kteří jsou schopni se bezproblémově 
uplatnit na národním i mezinárodním trhu práce.

Výše uvedené se odráží i v hodnocení fakulty z pohledu studentů. 
Fakulta obsadila 3. místo ve studentské anketě Fakulta roku 2016 
v kategorii Ekonomie – veřejné VŠ a dosáhla rovněž výborných 
výsledků v šetření EUROSTUDENT 2016.

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

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 
do hloubky a studenti si mohou zvolit jednu z nabízených speciali-
zací: 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.

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 – příkladem mohou být dva aktuálně 
řešené projekty programu INTERREG. Ve výzkumné činnosti fakulta 
podporuje interdisciplinární týmy, které kombinují kvantitativní i kvali-
tativní přístup ke zkoumání různých aspektů oboru management.
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 rozho-
dování aj.

O vysoké kvalitě výstupů vědecké práce svědčí velmi dobré umístění 
v soutěži Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci – článek. V této 
soutěži akademičtí pracovníci fakulty v letech 2014 – 2016 obsadili 
vždy první místo.

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-
né činnosti. Fakulta spolupracuje s významnými zaměstnavateli 
v regionu a jeho širším okolí, u nichž mohou studenti získat během 
studia praktické zkušenosti, zpracovávat své kvalifikační práce a tím 
si významným způsobem usnadnit vstup na trh 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 či účast na spole-
čenských a sportovních akcích.

Vztahy s absolventy
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. Pravidelně pro ně připravuje neformální setkání, 
při nichž mají možnost podívat se do prostor fakulty, popovídat si se 
zaměstnanci fakulty a užít si bohatý doprovodný program. Vzhledem 
k „rodinnému charakteru“ fakulty jsou však její absolventi vítáni 
kdykoli, což koneckonců často zaznívá i při slavnostních promocích.

O tom že se fakultě daří být s absolventy v intenzivním kontaktu a ti 
na fakultu rádi vzpomínají, svědčí i jejich ochota aktivně se zapojovat 
do výuky, přenášet své pracovní zkušenosti na mladší kolegy a posky-
tovat fakultě cennou zpětnou vazbu v rámci pravidelných absolvent-
ských šetření.

Navzdory regionálnímu charakteru a své velikosti Fakulta manage-
mentu pravidelně dokazuje, že je nejen plnohodnotným vysokoškol-
ským pracovištěm, ale že je především mladou a otevřenou institucí, 
ke které všichni její členové cítí patřičnou hrdost. 

FAKULTA MANAGEMENTU
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Podnikatelský akcelerátor xPORT vás zve na Venture Summit, který se 
uskuteční 10. listopadu 2017. Konference, jejímž hlavním tématem 
bude investování rizikového kapitálu (venture capital investing) se 

zaměří na mapování rozdílů mezi venture investicemi v USA a České 
republice. Jako hlavní host vystoupí prof. Ikhlaq Sidu z Center 
for Entrepreneurship na University of California, Berkeley, která je 
ve středu Silicon Valley. Ve své přednášce se zaměří na specific-
kou mentalitu investorů ze Sillicon Valley, tamní odlišný mindset 
a vnímání rizika. Bude také mluvit i o startupech založených tak 
zvanou „Sillicon Valley cestou“ a o tom, proč je právě tento způsob 
pro začínající firmy s vysokým potenciálem růstu nejlepší. Mimo prof. 
Sidhu na Venture Summitu vystoupí v panelových diskuzích a na 
workshopech významní čeští venture kapitalisté, angel investoři, 
podnikatelé a vedoucí českých inkubtorů. Více informací a možnost 
registrace na www.venturesummit.cz

Pedagogická konference 2017
17. ročník Pedagogické konference pro učitele odborných předmětů 
na středních a vyšších odborných školách se uskuteční v sobotu 
2. prosince 2017 v Likešově aule VŠE v Praze.

Konference „Rozvoj a inovace finančních produktů“
Konferenci pořádá Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze již od roku 
2011 vždy začátkem února (termín pro rok 2018 bude upřesněn) a je 
zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích způsobe-
ných nízkými úrokovými sazbami a dalšími faktory, mezi něž patří 
především evropská i lokální regulace a nové finanční technologie, 
které přinášejí strukturální dopady do nastavení finančního trhu, 
jak z pohledu producentů finančních nástrojů, tak i v jejich vztahu 
ke klientům. K této problematice přináší konference reprezentativní 
přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních 
institucí a distributorů finančních produktů a rovněž z pohledu 
akademické obce.

8. ročník semináře Národní účetní rady
V pátek 8. prosince 2017 od 9:00 do 16:30 hodin pořádá Národní 
účetní rada, které je Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze členem, 
již 8. ročník odborného semináře, který se bude konat ve Vencovské-
ho aule VŠE v Praze a na který Vás srdečně zveme.

VENTURE SUMMIT

POZVÁNÍ NA AKCE  
FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ:
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Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost udržení kontaktu s absolventy, a proto bychom Vám chtěli ve stručnosti předsta-
vit odborné akce, kterých se můžete zúčastnit. Chystáme několik společenských a odborných akcí, na kterých budete mít možnost setkat se 
s dalšími absolventy. Chybět nebudou ani zajímavé pohledy a diskuse nad aktuálními tématy či problémy s odborníky z praxe. Každou poslední 
středu v měsíci si pro Vás fakulty od 18.00 hodin připraví odbornou přednášku na půdě Vaší Alma mater. Podrobný přehled témat je zde:

Těšíme se na setkání

Datum konání Téma přednášky Přednášející Poznámka

 25. 10. 2017 Start-up jako cesta k sebepoznání Jiří Benedikt
Jiří Benedikt je trenér a konzultant, pomáhá lidem pracovat 
chytřeji pomocí Lean, Design thinking, Excelu a digitálních 
nástrojů. Přednáška bude zaměřena především na kariérní rozvoj.

ÚTERÝ!  
28. 11. 2017

Nové výzvy energetiky 
v mezinárodní perspektivě

Martin Záklasník
Martin Záklasník je Managing director a člen představenstva 
společnosti EON Česká republika.

13. 12. 2017 Virtuální realita se stává realitou Daniel Jerman
Daniel Jerman je specialista na virtuální a rozšířenou realitu, 
marketing počítačových a mobilních her.

ABSOLVENTSKÉ STŘEDY

23. listopadu 2017 se uskuteční již sedmý ročník 
oblíbené soutěže, VŠE hledá talent, do které se mohou 
přihlásit studenti, absolventi i zaměstnanci VŠE.

Hlásit se můžete do 17. listopadu na webových stránkách www.
vsehledatalent.cz.

Škola má tisíce studentů, absolventů i pedagogů. Jsou mezi nimi 
úspěšní sportovci, tanečníci, hudebníci, komici a další. Cílem této 
soutěže je ocenit talent, který zůstává v porovnání se zaměřením VŠE 
poněkud v pozadí.

Finalisté soutěže vystoupí na reprezentačním Plese VŠE, který se bude 
konat 6. prosince 2017 v pražské Lucerně a Lucerna Music Baru.

Navíc budou ohodnoceni velmi zajímavými finančními cenami, které 
do soutěže věnují partneři celé akce.

Ukažte, že ekonomové jsou schopní i v jiných oborech a předveďte 
své umění a talent před plnou Lucernou. Zúčastnit se soutěže se určitě 
vyplatí. I když nevyhrajete, otevírají se vám zajímavé možnosti. Účastní-
ci soutěže mají příležitost vystupovat na významných akcích v průběhu 
celého roku: Majáles, akce České spořitelny, Den s VŠE a další.

VŠE HLEDÁ TALENT
Harmonogram:

1. kolo soutěže
● proběhne 18. listopadu 2017 ve Vencovského aule na VŠE
● 1. kolo je pro diváky uzavřeno

Semifinále
● proběhne 23. listopadu 2017 ve Vencovského aule na VŠE
● Semifinále je pro diváky otevřeno – přijďte se podívat a podpořit 

účastníky.

Finálový večer
● proběhne 6. prosince 2017 v pražské Lucerně.
● Do finále postoupí nejlepších pět účinkujících. Přímo v Lucerně 

bude vyhlášen absolutní vítěz soutěže a všem pěti finalistům 
budou předány ceny.

Staňte se fanoušky soutěže VŠE hledá talent na Facebooku a sledujte 
aktuální dění.

https://www.facebook.com/V%25C5%25C2%25A0%25A0E-HLED%25C3%25C2%25A0%2581-TALENT-165417683518999/%3Ffref%3Dts
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Centrum tělesné výchovy a sportu nabízí absolventům zájmové 
kurzy Fitness (Jóga, Pilates, Dance/step aerobik, Dance workout, 

Tabata), Krav Maga a Thai box. 
 

Kurzy probíhají v období semestrální výuky na Žižkově - tělocvična 
Italské budovy IB307, staré budovy SB TEL, Thai box na Jarově. 

 
Lektory jsou převážně studenti a absolventi VŠE v Praze. 

Cena kurzu je 1 000 Kč - 1 200Kč za semestr. 
 

Registrace se provádí v InSISu v sekci Osobní management. Postup 
pro přihlašování naleznete na wiki.vse.cz. V průběhu registrace je 

možné navštívit kurzy nezávazně. 
 

Informace k letním a zimním mimosemestrálním sportovním 
kurzům najdete na http://ctvs.vse.cz/absolventi/. 

Bližší informace na http://ctvs.vse.cz/zajmove-kurzy/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                         

 

   

                      

 

                                                                                                                                             

 

 

 

ZÁJMOVÉ KURZY CTVS 

Z našich zájmových sportovních kurzů si vybere každý – i ty. ;) 
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Od roku 2011 jsme začali průběžně oslovovat vybrané 
absolventy, kteří při registraci do databáze vyjádřili svůj 
zájem o spolupráci s VŠE v oblasti výuky. Těmto absolven-
tům nabízíme možnost přednášek na jednotlivých fakultách 
a katedrách. Pevně věříme, že se nám podaří vhodně 
propojit často teoretické zázemí výuky a výzkumu s praxí. 
Jsme hrdí na absolventy, kteří se během své pracovní kariéry 
stali odborníky ve svém oboru a chceme jim umožnit předat 
jejich zkušenosti dále.

Chcete-li studentům VŠE předat své znalosti a zkušenosti 
i Vy, neváhejte nás kontaktovat na email absolventi@vse.cz.

Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE pořádá pro 
absolventy lyžařský zájezd do Francie.

Místo konání: Tignes – Val Claret – Club hotel Maeva
Termín: 13. – 21. 1. 2018

Cena: cena od 11 850 Kč

Kontaktní osoba pro přihlášení:  
Josef Pintíř (email: josef.pintir@vse.cz nebo tel: 777 316 690)

Tignes je francouzské středisko skládající se ze tří částí 
– Lavachet, Le Lac a Val Claret. Leží ve výšce 2 100 m.n.m. 
a většina ubytování je umístěna hned u nástupů na lanovky. 
Uprostřed střediska leží přírodní jezero.

Skipas Super Tignes zahrnuje 150 kilometrů, Espace Killy dokonce 
300 kilometrů sjezdových tratí. Lyžování po celý rok je zajištěno 
ledovcem Grande Motte (3 450 m.n.m.) a na úpatí ledovce, až do 
výšky 3 032 m.n.m., se dá vyjet přímo z Tignes lanovkou Funiculaire 
za 7 minut. 

Od roku 2006 je zde otevřeno aquacentrum Le Lagon v Tignes Le Lac 
u jezera. Aquacentrum má plavecký bazén, bazén se skluzavkami, 

vířivky, sauny, gejzíry, vodopády, brouzdaliště, páru a posilovnu. 
Při zakoupení skipasu Espace Killy je vstup zadarmo. 

Připravujeme pro Vás také březnové lyžování ve Francii, Puy 
St. Vincent, 9. – 18. 3. 2018, cena od 8 800 Kč.
 

Sportu zdar

ABSOLVENTI 
VE VÝUCE

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD  
– FRANCIE 2018

mailto:josef.pintir%40vse?subject=
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Rozvojové a poradenské centrum (rpc.vse.cz) 
se zaměřuje na kariérní rozvoj studentů a absol-
ventů Vysoké školy ekonomické v Praze, zejména 
formou spolupráce s významnými českými a zahra-
ničními firmami.

● Zprostředkovává nabídky zaměstnání pro studenty a ab-
solventy.

● Zajišťuje psychodiagnostickou diagnostiku, kariérové 
poradenství, studenti a absolventi mají také možnost 
využít služeb akademické psychologické poradny.

● Organizuje HR prezentace společností na univerzitě, kde 
se studenti dozvědí více o dané společnosti, její firemní 
kultuře, výběrovém řízení a jeho průběhu. RPC VŠE na tuto 
akci zajišťuje vhodnou místnost, registraci účastníků a pří-
slušnou propagaci události mezi studenty a absolventy 
školy – nejčastěji formou hromadného e-mailu registrova-
ným zájemcům, inzerce na webu RPC a na facebooku RPC.

● 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. Podrobnosti o veletrhu je 
možné najít na.

● Pro studenty, kteří nastupují do prvních ročníků, zajišťuje 
seznamovací kurzy, kde nejen poznají nové spolužáky, ale 
také se dozví praktické informace ohledně studia na VŠE.

● Pro absolventy připravuje každoročně společensko-kul-
turní setkání „Den s VŠE“ a pro všechny příznivce VŠE již 
tradiční „Ples VŠE“.

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

V gesci CPD vychází rovněž monografická řada k dějinám 
VŠE. Její první díl s názvem „Dějiny VŠE v Praze I. Cesta 
ke vzniku VŠE v Praze Historie vyššího ekonomického 
školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybra-
ných státech střední Evropy“ (240 s.) vyšel v roce 2014 
a mapuje počátky vyššího vzdělávání v ekonomických disci-
plínách od poloviny 17. století v českých zemích, problemati-
ku 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 sloven-
ského a českého vysokého ekonomického školství mezi 
lety 1945 a 1953. Ze středoevropských zemí jsou počátky 
ústředních ekonomických vysokých škol sledovány v případě 
Maďarska a Německé demokratické republiky. V současnosti 
připravuje nakladatelství Oeconomica druhý díl monogra-
fické řady k dějinám VŠE s názvem „Dějiny VŠE v Praze 
II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin 
vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední 
Evropě“ (633 s.). Druhý díl syntézy k dějinám Vysoké školy 
ekonomické v Praze bude především analyzovat fungování 
školy na přelomu padesátých a šedesátých let. Dějiny VŠE 
v uvedeném období budou podány na pozadí dějin vysoko-
školské výuky ekonomických oborů na tehdejší partnerské 
bratislavské Vysoké škole ekonomické v Bratislavě a i na 
obdobných vysokoškolských institucích ve středoevrop-
ských zemích patřících nejen do tzv. zemí východního bloku: 
v Maďarsku, Německé demokratické republice a Polsku, ale 
i v Rakousku.

Vzhledem k tomu, že si příští rok budeme připomínat výročí 
událostí v roce 1968, zaměřuje se nyní aktuální výzkumná 
činnost CPD zejména na roli VŠE v roce 1968, jež by měla být 
představena podrobněji ve třetím dílu uvedené monogra-
fické řady k dějinám Vysoké školy ekonomické, který by 
měl vyjít na podzim roku 2018. CPD také plánuje na svých 
stránkách zveřejňovat virtuální prezentace, které by měly 
interaktivně přiblížit atmosféru roku 1968 v Československu 
i na VŠE. Příští rok si také připomeneme 65. výročí založení 
VŠE a při této příležitosti plánuje CPD uspořádat v atriu RB 
menší výstavu mapující historii školy a její současnost. CPD 
bude rovněž pokračovat ve spolupráci s absolventy, pamětní-
ky zejména při digitalizaci materiálu vztahujícím se přímo či 
nepřímo k dějinám VŠE.

ROZVOJOVÉ  
A PORADENSKÉ 
CENTRUM

CENTRUM PRO DĚJINY VŠE
Výzkumné centrum Katedry hospodářských dějin  
Národohospodářské fakulty
Centrum pro dějiny VŠE (CPD) bylo založeno u příležitosti šedesátiletého výročí Vysoké školy ekonomické v Praze 
v roce 2013 jako výzkumné celoškolní pracoviště, v roce 2017 pak přešlo pod Katedru hospodářských dějin Národo-
hospodářské fakulty. Cílem výzkumného centra je systematicky zdokumentovat historii VŠE a současně také celou 
problematiku vysokoškolské výuky ekonomie v Československu, v kontextu historie univerzitní výuky ekonomických 
oborů i v dalších středoevropských státech. Odborné zaměření výzkumného centra má přesah nejen institucionální, ale 
i oborový. Jeho ambicí je zkoumat i širší oblast dějin univerzitní, resp. vysokoškolské výuky v Československu po roce 
1918. CPD se rovněž zaměřilo na digitalizaci relevantních historických dokumentů uložených ve spisovně školy a vytváří 
ucelený systematizovaný digitální archiv.

rpc.vse.cz
mailto:rpc%40vse.cz?subject=
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XPORTÍ NADĚJE

XPORT USPOŘÁDAL 
STARTUP FESTIVAL

Podnikatelským akcelerátorem Vysoké školy ekonomické 
v Praze xPORT prošlo již přes padesát startupů. V posled-
ním roce v xPORTím přístavu na čas zakotvily třeba tyto 
začínající firmy s velkými ambicemi: 

Salesdock
Michal a Jakub v xPORTu pracují na rozjetí B2B startupu Salesdock. 
Ten pro firmy staví na míru prodejní proces a tým „salesu“. 
V pražském xPORTu si vedou skvěle a pracují odsud především pro 
firmy v zahraničí. 

Crowdholding
Jako v crowfundingu využívá dav (angl. crowd), jenže ne jako zdroj 
investic, ale zaměřuje se na jeho schopnosti a penězi lidi naopak 
odměňuje. Crowdholding spojuje davy lidí s podnikateli, hlavně 
startupisty, čímž jim umožňuje získat feedback a nápady, výměnou za 
podíl na budoucích tržbách. Zakladatel Crowdholdingu Ethan Clime 
míří především na americký trh. 

Vehiklo
Startup Vehiklo v xPORTu rozjel online autoinzerci, kterou je radost 
projíždět. V současné době nabízí přehlednou a uživatelsky skvěle 
strukturovanou nabídku ojetých vozů. Inzerování auta zdarma 
(k nabídnutí auta stačí pár kliknutí na telefonu). A chat napřímo 
mezi prodejcem a kupujícím. Vehiklo má ambici stát se komplexním 
centrem prodeje ojetých i nových vozů. 

VŠE zaplnily ve středu 27. září startupy. Uskutečnil se 
tu již druhý ročník Startup Festivalu. Akci, která se točí 
kolem startupistů a úspěšných byznys počinů, již podruhé 
uspořádal xPORT. Na Startup Festival jsme pozvali i Vás, 
absolventy. Díky projektu Rozvoj vzdělávací a dalších 
činností a podpora kvality na VŠE v Praze jste se mohli 
účastnit přednášky Acquire, Destroy or Cooperate: Love/
hate relationship between startups and corporations.
 

Hlavní myšlenkou Startup 
Festivalu je propojení lidí se 
zájmem o podnikání. Startupy se 
tu na jednom místě mohou 

potkat s potenciálními zákazníky, novými členy svých týmů i investory. 
Letošní ročník měl dvě hlavní části, hlavní a doprovodný program.
 
Hlavním programem byl veletrh startupů. Více než 30 startupů z řad 
začínajících (Vehiklo, Crowdholding, Vissto, Dogsie) i pokročilejších 
startupů (ZOOT, Storyous, U+, Robeeto, Lipa Learning) mělo na svých 

stáncích opravdu rušno. V rámci doprovodného programu xPORT ve 
spolupráci s partnery uspořádal 3 workshopy, 3 panelové diskuze, 1 
přednášku a mentoring session od Google Developers Launchpad. Ve 
one2one konzultacích radilo 12 odborníků více než 50 startupistům.

Těšíme se na další ročník, který se příští rok uskuteční opět na konci 
září. Více informací o akci na www.startupfestival.cz.

http://www.startupfestival.cz
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"Posuneme váš byznys dál"

Propojujeme firmy 
s talentovanými 
studenty

Rádi probereme vaše konkrétní požadavky

lucie.bohmova@vse.cz www.businessport.cz

Spolupracujeme na projektech z různých 
odvětvích a zaměřeních projektů 

(IT, HR, inovace produktů a služeb)

Vybereme podle vašeho zadání kvalitní 
talentované studenty
Náplň práce zadáváte VY 
Jsme schopni zajistit úvodní doškolení 
požadovaných znalostí
Studenti se zapojí do chodu vaší 
společnosti a realizují nové projekty
6 měsíční spolupráce 

V roce 2018 se dosavadní prostory xPORTu zdvojnásobí. 
Proběhne přístavba dalšího patra budovy, ve které aktuálně 
sídlí xPORT, menza a Správa účelových zařízení VŠE. V současné 
době v xPORTu sídlí především začínající projekty, které jsou 
v procesu tak zvané inkubace. Díky novému patru bude moci 
xPORT poskytnout zázemí i pokročilejším týmům ve fázi tak 
zvané akcelerace. Vlastní podnikatelský akcelerátor otevřela 
VŠE 27. ledna 2015. Od té doby tu na svém byznysu pracovalo 
již více než 50 týmů. Do xPORTu se mohou hlásit týmy, které 
splňují podmínku, že jeden z členů je student, zaměstnanec 
nebo absolvent VŠE. 

XPORT SE ROZŠIŘUJE

Kromě startupových aktivit řeší xPORT také řadu konzultač-
ních a HR projektů pro firmy. Nová služba „O krok napřed“ 
propojuje firmy s talentovanými studenty. Jedná se o placený 
program stáží, kde náplň práce zadávají firmy, VŠE vytipuje 
vhodné kandidáty podle řady kritérií a pokud je potřeba, tak 
zajistí jejich případné doškolení. Kandidáti se potom okamžitě 
zapojují do chodu firmy a realizují nové projekty. 

S XPORTEM MŮŽETE 
BÝT O KROK NAPŘED
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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

https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=95995&trk=groups_management_submission_queue-h-logo
https://www.linkedin.com/edu/school?id=11716&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1419504799765%2Ctas%3Avysok%C3%A1%20%C5%A1kola%20e%2Cidx%3A4-1-10
http://absolventi.vse.cz
http://ka.vse.cz
http://absolventi.vse.cz

