
ZPRAVODAJ
P R O  A B S O L V E N T Y  V Š E

Milé absolventky, vážení absolventi,
po prvním roce aktivní spolupráce s Vámi nastal ten pravý čas 
na další číslo Zpravodaje. Tentokrát se dozvíte informace nejen 
o tom, co jsme pro Vás připravili a na co se můžete těšit v příštím 
roce, ale také Vás stručně seznámíme s výsledky průzkumu 
uplatnění absolventů VŠE a dalšími zajímavými novinkami z půdy 
Vaší Alma Mater. 

Jsme rádi za Váš zájem o spolupráci a věříme, že příležitosti pro 
setkání společně najdeme i v roce 2012.
Máte-li jakékoliv nápady nebo podněty pro další rozvoj naší 
práce, neváhejte se nám ozvat. 

Děkuji Vám za Vaši přízeň a přeji klidný vstup do roku 2012.

 Ing. Martina Chládová
Koordinátorka spolupráce s absolventy
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Na konci roku 2011 jsme uskutečnili 
šetření na téma „Uplatnění absolventů 
VŠE a hodnocení absolvovaného 
studia“. Ve výzkumu jsme se zaměřili 
nejen na čerstvé absolventy z let 2010 
a 2011, ale pro závěrečnou zprávu jsme 
využili také údaje získané v roce 2010 
od absolventů z let 2005 a 2006. 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo získat infor-
mace a poznatky o tom, jak absolventi hodnotí výuku 
i studovaný obor v rámci hlavní i vedlejší specializace, 
jak vypadá začátek pracovní kariéry po ukončení studia 
a jak se tato kariéra dále vyvíjí 4–5 let po absolutoriu. 

Závěrečná zpráva tak nabízí např. přehled typických profe-
sí vykonávaných v prvním zaměstnání či informace o výši 
příjmu, kterého absolventi dosahují. Dále se zaměřuje 
na změny v pracovním uplatnění 4–5 let po ukončení 
studia a hodnotí také charakteristiky zaměstnavatelů. Vý-
zkum se zaměřil i na problematiku rozdílů v příjmech mezi 
muži a ženami a na podnikatelskou aktivitu absolventů.

Jedním ze zajímavých poznatků je například fakt, že pra-
covní zkušenosti získává během studia většina studentů 

VŠE, a to na všech fakultách. Zkušenost s prací v oboru 
studia má 70 % studentů a oproti absolventům roku 
2005/06 se délka práce při studiu podstatně zvýšila. 

Nejvyšší příjem po ukončení školy mají absolventi FIS, 
následovaní absolventy FPH a FFÚ. Nižší příjem po ukon-
čení školy mají absolventi FMV a zejména NF. Jen méně 
než třetina absolventů VŠE nemá ve svém prvním za-
městnání po promoci vyšší než průměrnou mzdu.

Další zjištění se týkají zaměstnavatelů. Z absolventů, kteří 
ukončili studium v roce 2010/11 pracují v zahraničí pouze 
necelá 4 %. Z těch, kteří jsou zaměstnáni či podnikají 
v České republice, pracuje téměř 85 % absolventů v Praze. 
Nadpoloviční většina respondentů je v současnosti 
zaměstnána ve velké organizaci, která má více než 250 za-
městnanců. Zároveň 40,5% absolventů VŠE z let 2005/06 
pracuje stále u svého prvního zaměstnavatele. Celkem 
17 % absolventů zažilo alespoň krátké období nezaměst-
nanosti, které nejčastěji trvalo od jednoho do tří měsíců.

Kompletní výzkumná zpráva je Vám k dispozici zde 
a na webu absolventů (v sekci Uplatnění absolventů), 
kde také najdete závěrečnou zprávu z průzkumu reali-
zovaného v roce 2009.

PŘIPRAVUJEME: DEN S VŠE 2012

REALIZOVALI JSME: 
PRŮZKUM UPLATNĚNÍ 
ABSOLVENTŮ VŠE

Podzimní Den s VŠE se pro mnoho z Vás 
stal již tradiční možností setkání nejen se 
spolužáky, ale především návštěvy Vaší 
Alma Mater. Na tuto společenskou akci 
se můžete přijít vzdělat i pobavit, ale 
také např. zjistit, jak se od dob promoce 
proměnila a posunula.

Po plánované přestávce v roce 2011 a přesunutí celé 
akce na jarní měsíce se již sešel organizační tým a spo-
lečně jsme začali s přípravami celé akce. Na minulém Dni 
s VŠE jsme přivítali více než 1 800 absolventů a doufáme, 
že v hojném počtu se sejdeme i tentokrát. Letošní Den 
se uskuteční v sobotu dne 2. června 2012 a již nyní se 
můžete těšit na pestrý odborný i společenský program.

O přípravách akce Vás budeme průběžně informovat 
na webu absolventů: http://absolventi.vse.cz a na za-
čátku letního semestru (v polovině února) zprovozníme 
také tradiční stránku http://www.densvse.cz.
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Vysoká škola ekonomická v Praze získala 
na podzim ocenění „1st Business School 
in Eastern Europe“. 

Tuto cenu jsme vyhráli díky volbě děkanů a rektorů pres-
tižních vysokých škol, kteří v rankingu Eduniversal vybra-
li tři nejlepší ekonomické univerzity „Top 3 Best Business 
Schools“ z devíti světových regionů. VŠE v daném regio-
nu (východní Evropa) soutěžila s dalšími 74 univerzitami 
z 20 zemí a vítězem se stala již počtvrté za sebou.

Za toto hodnocení jsme jako škola získali pět palem, kte-
ré symbolizují rozvoj internacionalizace. Cílem hodno-
cení je ocenit vysoké školy, které mají nejlepší výsledky 
právě v této oblasti. Výběr škol zařazených do hodnocení 
provádí Mezinárodní vědecký výbor složený z nezávis-
lých expertů. Při hodnocení mohou školy získat od jedné 
do pěti palem „Palm Awards“ podle počtu získaných 
hlasů od děkanů či rektorů a podle kritérií, jimiž jsou 
hodnoceny úspěchy v oblasti internacionalizace. Do nej-
vyšší kategorie „Universal Business School“ symbolicky 
oceněné pěti palmovými listy může být zařazeno pouze 
100 nejúspěšnějších světových škol bez ohledu na re-
gion, ve kterém škola působí. Ze zemí východoevrop-
ského regionu se do této kategorie probojovaly pouze 
3 univerzity: VŠE, St. Petersburg State University – Gra-
duate School of Management a SGH – Warsaw School of 
Economics.

Kromě ceny za internacionalizaci se VŠE v roce 2011 
umístila i v hodnocení evropských vysokých škol s ekono-
mickým zaměřením v rankingu zveřejňovaném pravidelně 
Financial Times. V tomto žebříčku patří VŠE 70. místo 
v Evropě, o 3 místa lepší pozice než v roce 2010. 

VŠE se v rankingu prosadila zejména díky umístění 
v hodnocení navazujících magisterských studijních pro-
gramů Fakulty podnikohospodářské. Studijní program 
„Podniková ekonomika a management“ se v září 2011 
umístil na 52. místě a mezinárodní společný studijní 
program 26 vysokých škol CEMS Master in International 
Management (CEMS MIM), který je součástí magister-
ského studijního oboru International Management, byl 
vyhodnocen jako druhý nejlepší navazující magisterský 
program na světě.

V zimním semestru akademického 
roku 2011/12 jsme Vás pozvali na: 

 7. mezinárodní konferenci „Řízení výkonnosti“ 
(14.–16. 9. 2011) 

 Večer fakulty Podnikohospodářské (21. 9. 2011)
 Slavnostní setkání absolventů na téma „Formování 

české politiky a diplomacie“ uspořádané při příleži-
tosti oslav 20. výročí založení Střediska mezinárod-
ních studií Jana Masaryka (7. 10. 2011)

 Diskusi s ministrem práce a sociálních věcí ČR 
na téma „Důchodová reforma“ (18. 10. 2011)

 Veletrh pracovních příležitostí „Šance“ 
(18.–19. 10. 2011)

 Odborné setkání absolventů na téma „Zkušenosti 
ze sčítání lidu“ (8. 11. 2011) 

 Zasedání Vědecké rady Národohospodářské 
fakulty, v rámci které proběhla vědecká rozprava 
na téma: „Kdo může za růst veřejných výdajů v po-
sledním desetiletí a je monetární expanze vhod-
ným lékem?“ (9. 11. 2011)

 Odborné setkání absolventů na téma „Pohled 
na penzijní reformu očima pojistného trhu“  
(10. 11. 2011)

 Konferenci „Jak správně finančně vzdělávat dospělé“ 
(25. 11. 2011)

 Diskusi s ministrem spravedlnosti ČR na téma „Re-
forma justice“ (29. 11. 2011)

 Ples VŠE (30. 11. 2011)
 Den vědy – Scientia Pragensis (2. 12. 2011) 
 Odborné setkání absolventů na téma „Ekonomické 

problémy Evropy – krize dluhová nikoli měnová“ 
(7. 12. 2011)

I v roce 2012 pro Vás chystáme další Setkání a i nadále 
Vás budeme zvát také na akce pořádané VŠE nejen 
pro absolventy. Máte-li zájem o zasílání pozvánek 
a informací, upravte si prosím Vaše nastavení 
po přihlášení do osobního účtu absolventa v centrální 
databázi absolventů http://absolventi.vse.cz (Můj 
účet – Spolupráce s VŠE).
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Vysoká škola ekonomická v Praze Vám 
po absolutoriu nabízí další možnosti 
vzdělávání nejen v programech MBA, ale 
také v kurzech celoživotního vzdělávání.

V tuto chvíli nabízíme tři MBA programy. Prvním z nich 
je roční postgraduální studium ve francouzštině, po jehož 
absolvování můžete získat titul „Master Management et 
Administration des Entreprises“ (MAE), který je francouz-
skou obdobou MBA. Uzávěrka přihlášek do programu 
MBA-MAE je 30. března 2012. Další možnost nabízí 
institut ISBM, který vznikl při Fakultě podnikohospodář-
ské. Studium je mezinárodně akreditováno a probíhá 
v češtině (75%) a angličtině (25%). Program je určen 
absolventům bakalářského či navazujícího magisterského 
studia s minimálně dvouletou praxí. První termín pro uzá-
věrku přihlášek je 2.února 2012.Třetí možností je dvouleté 
studium připravené Katedrou informačních technolo-
gií ve spolupráci s PIBS (Prague International Business 
School). Program je připraven pro manažery a specialisty 
v oblasti podnikové informatiky se zaměřením na řízení 
provozu a rozvoje informačních systémů a implementaci 
informačních a komunikačních strategií.

Více informací najdete na webu http://absolventi.vse.cz 
(-> Odkazy) nebo na stránkách jednotlivých programů: 
http://iftg.vse.cz, http://isbm.vse.cz a v letáku PIBS. 
Pokud uvažujete o MBA studiu, je nyní ten pravý čas 
na výběr a podání přihlášky.

Mezi možnostmi celožitovního vzdělávání nabízí 
nejucelenější systém Fakulta financí a účetnictví. 
Účastníci kurzů mají možnost se seznámit s aktuálními 
teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí, 
účetnictví, oceňování, popř. si doplnit své pedagogické 
vzdělání. Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci 
osvědčení vydávané dle zákona o vysokých školách. Mezi 
nabízené kurzy patří: Peněžní ekonomie a bankovnictví, 
Mezinárodně uznávané účetní standardy, Finanční 
účetnictví pro pokročilé, Využití účetních informací 
v řízení podniku, Doplňující pedagogické studium, 
Oceňování nemovitostí a Oceňování podniku. Více 
informací o jednotlivých kurzech najdete na stránkách 
Fakulty: http://f1.vse.cz/kurzy-pro-verejnost/
celozivotni-vzdelavani

Pokud máte o informace o různých kurzech a nabídkách 
zájem, doporučujeme Vám upravit si nastavení Vašeho 
osobního účtu v databázi absolventů a zaškrtnout 
si zasílání informací o možnostech celoživotního 
vzdělávání. Po přihlášení tak můžete učinit v sekci Můj 
účet – Spolupráce s VŠE. Budete-li mít s příhlášením 
jakékoliv potíže, neváhejte nás kontaktovat.

MOŽNOSTI CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠE

Od roku 2007 aktivně 
budujeme elektronickou 
databázi absolventů VŠE. 

Původním záměrem webu http://
absolventi.vse.cz (dříve alumni.vse.
cz) bylo uchování kontaktů, dnes již 
je cílem i následná spolupráce s Vámi. 
Databáze za čtyři roky prošla různými 
změnami a k jejímu dobrému 
fungování můžete přispět i Vy.

Jedním ze stálých problémů jsou du-
plicitní záznamy, ke kterým dochází 
ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním 
je časté zaregistrování se pod pracov-
ní e-mailovou adresou a po změně 
zaměstnání nová registrace, tím 

druhým je zapomenuté heslo nebo 
přihlašovací údaje (e-mail).

I když všem doporučujeme užívat 
pro registraci adresu soukromou, 
chápeme, že ne vždy je to výhodné. 
Pokud budete chtít svůj registrační 
(a kontaktní) e-mail změnit, můžete 
to po přihlášení do osobního účtu 
jednoduše provést v záložce Můj 
účet – Správa osobních údajů. Stejně 
tak si vždy můžete nechat zaslat 
nové, automaticky generované heslo, 
které si po přihlášení můžete změnit 
(Můj účet – Změna hesla). Databáze 
se aktivně rozrůstá a jsme rádi, že 
postupně přibývají i absolventi z let 
dřívějších. Vaše spolužáky, kteří dali 

svolení ke zveřejnění údajů, můžete 
jednoduše vyhledávat podle fakulty, 
roku promoce i jména.

I přesto, že máme v databázi přes 
12 000 kontaktů, jsme stále 
na počátku. Jste-li v kontaktu se 
spolužáky, prosím informujte je 
o naší databázi a možnosti registrace. 
Ročníky promované od roku 
2007 jsou do databáze zadávány 
po promoci automaticky. 

Děkujeme, že informace v databázi 
průběžně aktualizujete a pomáhá-
te nám tak lépe využívat možnosti, 
které nabízí!

04

CENTRÁLNÍ DATABÁZE ABSOLVENTŮ

http://rpc.vse.cz/doc/1044
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Zasedání vědecké rady 
Národohospodářské fakulty

Ve středu dne 9. listopadu 
2011 se od 14:30 konalo 
Zasedání vědecké rady 
Národohospodářské fakulty, 
v jejímž rámci proběhla vědecká 
rozprava na téma: „Kdo může 

za růst veřejných výdajů v posledním desetiletí a je 
monetární expanze vhodným lékem?“.

Pozvání přijali a během rozpravy vystoupili: 
prof. Václav Klaus, prezident České republiky; 
Ing. Ivan Mikloš, místopředseda vlády Slovenské 
republiky a ministr financí; Ing. Miroslav Singer, 
guvernér České národní banky a doc. Miroslav 
Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty VŠE 
a ředitel Liberálního institutu.

Zasedání Vědecké rady bylo přístupné široké 
i odborné veřejnosti, pro absolventy bylo v aule 
rezervováno 50 míst. Jsme rádi, že jste si i během 
odpoledně udělali čas a vyhrazená místa jste obsadili 
beze zbytku.

Záznam ze zasedání si můžete pustit ne webu 
VŠE zde.

Již v minulém Zpravodaji jsme Vás informovali 
o přípravách k založení Klubu absolventů. 

Ten vznikl na podzim loňského roku spolu se začátkem zimního 
semestru 2011/12. Hlavním důvodem vzniku Klubu bylo a je umožnit 
Vám, absolventům, pravidelný a vzájemně přínosný kontakt s Vaší 
Alma Mater. 

Klub absolventů je tak „nadstavbou“ k stávající spolupráci 
s absolventy. Členství v Klubu je placené (absolventi posledního 
akademického roku mají nárok na 50% slevu) a platí na jeden 
akademický rok, tedy od září do září. Vybrat si můžete ze tří druhů 
členství. Spolu s členstvím vždy získáte nárok na přednostní 
informace a možnost registrace na různé akce školy (Den s VŠE, Ples 
VŠE a možnost přednostního zakoupení lístků, odborná setkání, 
konference apod.), možnost zvýhodněného vstupného na vybrané 
akce a také slevu na Den s VŠE. Na druhou stranu svým členským 
příspěvkem podpoříte rozvoj kvality školy či absolventského centra.

Jak členství v Klubu fungovalo v zimním semestru v praxi, uvedeme 
na dvou příkladech. Dne 9. listopadu 2011 proběhlo veřejné zasedání 
Vědecké rady Národohospodářské fakulty, jehož se zúčastnili 
prof. Václav Klaus, prezident České republiky, Ing. Ivan Mikloš, 
místopředseda vlády Slovenské republiky a ministr financí,Ing. 
Miroslav Singer, guvernér České národní banky a doc. Miroslav 
Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty VŠE. O měsíc později, 
dne 7. prosince 2011, pořádala Fakulta financí a účetnictví odborné 
setkání absolventů, kde jako hlavní přednášející vystoupil pan Tomáš 
Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Členům Klubu 
absolventů jsme pozvánku s možností registrace zaslali s předstihem 
tak, aby se mohli na akce zaregistrovat dříve. Tuto možnost členové 
využili a měli své místo na akci jisté i přes enormní zájem všech 
absolventů. 

Členům Klubu absolventů jsme v předstihu poslali také rezervační 
link na portál Ticketpro, přes který bylo možno zakoupit lístky 

k sezení na Ples s VŠE. Zájemci si tedy mohli vybrat z úplné 
nabídky stolů a míst ještě před tím, než jsme informaci 
postoupili absolventům, kteří si v osobním účtu v databázi 
zaškrtli zájem o pozvánky na celoškolské akce (Můj účet – 
Spolupráce s VŠE).

Máte-li zájem dozvědět se více, k dispozici je Vám web: 
http://ka.vse.cz. Budete-li mít i nadále jakékoliv dotazy, 
neváhejte nás kontaktovat.
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LinkedIn:
 jako skupina VSE Prague Alumni skupina je uzavřená, před schválením je nutné zažádat o členství
 Jako společnost University of Economics, Prague (Vysoká škola ekonomická v Praze). Při zadávání školy do Vašeho 

vzdělání se Vám objeví pod stejným názvem spolu s logem také v rolovacím menu.

VŠE:
 součást Rozvojového a poradenského centra (NB37)

POZVALI JSME VÁS: 
ZALOŽILI 

JSME: 

http://absolventi.vse.cz

http://multimedia.vse.cz/media/Viewer/?peid=1ee32e4913034ab4bfe44b5c68a6fc9d1d
http://http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=95995
http://www.linkedin.com/company/531993

