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

Vážené kolegyně a kolegové,
rád bych představil historicky první číslo Zpravodaje 
věnovaného jen a jen Vám – absolventům VŠE. Jeho 
prostřednictvím Vás chceme informovat nejen o tom, 
co se nám pro Vás podařilo v uplynulé době přichystat 
a zrealizovat, ale také o tom, co dalšího připravujeme 
na zimní semestr nového akademického roku.

Věříme, že pro Vás bude tento stručný informační leták 
přínosný. Jste vítáni se nám ozvat s nápady a podněty pro 
další práci. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Děkuji Vám za Vaši přízeň a přeji pěkné léto.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
rektor VŠE
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ZALOŽENÍ KLUBU ABSOLVENTŮ

AKCE FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Myšlenka založení Klubu absolventů 
poprvé vznikla na podzim loňského 
roku. Hlavním důvodem vzniku bylo 
a je především umožnit Vám, zájemcům 
z řad absolventů VŠE, pravidelný 
a přínosný kontakt s Alma Mater.

Tento koncept jsme začali hlouběji propracovávat 
letos na jaře v závislosti na zkušenostech 
z odborných setkání, díky Vaší zpětné vazbě a také 
na základě inspirace ze zahraničí. 
Klub pro Vás chystáme spustit na začátku nového 
akademického roku 2011/12. 
Členové Klubu se mohou těšit na častější 
informace z půdy VŠE, i nadále Vám budeme 
posílat pozvánky na různé zajímavé akce, tentokrát 
ale dříve než „nečlenům“, a budete mít také 
možnost přednostních registrací a vyjednanou 
slevu na těch odborných i společenských akcích, 
které budou hrazené.
Na podrobné informace o Klubu absolventů se 
můžete těšit po prázdninách.

Během letního semestru jsme 
ve spolupráci s děkanem Fakulty financí 
a účetnictví Vysoké školy ekonomické, 
doc. Petrem Dvořákem, uspořádali dvě 
odborná setkání. 

První z nich na téma „Měnová politika v ČR“ 
bylo připraveno zejména pro absolventy pracující 
v oboru financí či bankovnictví. Hlavním hostem 
odpoledne byl viceguvernér České národní banky, 
prof. Vladimír Tomšík, kterého s příspěvkem 
doplnil prof. Martin Mandel z Katedry měnové 
teorie a politiky. 
Druhé odborné odpoledne se zaměřovalo 
na absolventy – účetní. Tématem setkání byla 
filozofická otázka „Kam kráčí účetnictví?“, 

na kterou hledal odpovědi nejen Ing. Petr Kříž, 
partner ve společnosti PricewaterhouseCoopers 
(PwC), ale i doc. Ladislav Mejzlík a prof. Bohumil 
Král z FFÚ VŠE.
Podle ohlasu účastníků se obě akce velmi vydařily, 
a proto se podobný formát setkání snažíme 
připravit i na jiných fakultách a katedrách VŠE.
 

Z Vašich reakcí…
„Chci Vám poděkovat za perfektní zorganizování velmi 
zajímavé a přínosné přednášky. Pokud se bude podobné 
setkání opakovat, velmi ráda opět přijdu.“ 

„Mnohokrát děkuji za zajímavé odpoledne. Přednáška mne 
bavila – vhodné odborné obsazení, přátelská atmosféra, 
možnost diskuse, otevřenost názorům.“



PLES VŠE

DALŠÍ AKCE DEN S VŠE

Letošní Ples VŠE se bude konat 
dne 30. listopadu od 19 hodin 
v prostorách paláce Lucerna, kde dojde 
k neobvyklému propojení Velkého sálu 
Lucerny a Lucerna Music Baru. 

Ples tak souběžně nabídne program jak klasického 
plesu, tak živé vystoupení hudební skupiny, hudbu 
DJs a bloky různých tanečních stylů.
Vrcholem večera bude vystoupení finalistů soutěže 
VŠE HLEDÁ TALENT, do které se může přihlásit 
každý student, absolvent i pedagog VŠE. 
Distribuce vstupenek bude zahájena v říjnu 
2011. K dispozici budou vstupenky v ceně 350 Kč 
a 500 Kč.
Organizační detaily o prodeji vstupenek 
zveřejníme v dostatečném předstihu. Informace 
najdete jak na stránkách www.plesvse.cz, tak 
i na absolventském webu http://alumni.vse.cz.

Podzimní Den s VŠE se již pro mnoho 
absolventů stal tradiční možností, jak 
se setkat nejen se svými spolužáky, ale 
především se přijít podívat na půdu 
své Alma Mater a zjistit, jak se od dob 
promoce proměnila a posunula.

Protože se Den s VŠE u Vás těší stále většímu 
ohlasu a kapacity Rajské budovy byly při 
posledním Dni v listopadu 2010 již zcela využity, 
došli jsme po pečlivé diskusi k závěru, že dalšímu 
rozvoji pomůže přesunutí této akce na jaro. Díky 
tomu budeme moci využít i venkovní prostory. 
Předběžně byl datum konání příštího Dne s VŠE 
stanoven na 2. 6. 2012. V podzimním termínu 
nabídneme absolventům možnost zúčastnit se 
Plesu VŠE.

Od ledna letošního roku, kdy jsme 
začali více prohlubovat spolupráci 
s absolventy, jsme Vás pozvali na:

 veletrh pracovních příležitostí Šance 
 (15.–16. 3. 2011)

 setkání Marketingového institutu 
 (2. 3.–6. 4. 2011) 

 odborné setkání absolventů na téma 
„Měnová politika v ČR“ (13. 4. 2011)

 prezentaci výstupů pracovní skupiny pro 
konkurenceschopnost NERV (14. 4. 2011)

 diskusi s ministrem zdravotnictví na téma 
„Principy reformy zdravotnictví“ (5. 5. 2011)

 konferenci „Innovation Day“ (13. 5. 2011)
 Evropské fórum vědy a techniky 

 (19. 5. 2011)
 absolventský sportovní kurz v Dobronicích 

(28. 5.–30. 6. 2011)

Další akce pro absolventy
I na podzim pro Vás chystáme další 
společenské i odborné akce, na kterých 
budete mít možnost zavzpomínat na svá 
studentská léta a setkat se s dalšími 
absolventy. Chybět samozřejmě nebudou ani 
zajímavé pohledy a diskuse nad aktuálními 
tématy či zajímavými problémy s odborníky 
z praxe.
21. září Vás na svůj „Den fakulty“ pozve 
Fakulta podnikohospodářská. V prostorách 
VŠE bude připraven společenský program jen 
pro Vás, absolventy. Předběžně je domluveno 
vystoupení Ministra financí ČR, Ing. Miroslava 
Kalouska.
7. října se budou moci setkat absolventi 
diplomacie na Fakultě mezinárodních vztahů, 
kde oslavu výročí svého založení připravuje 
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka. 
O své nepřijdou ani absolventi Fakulty 
informatiky a statistiky, Národohospodářské 
fakulty a Fakulty financí a účetnictví, pro které 
chystáme také několik setkání. Konkrétní 
termíny však nejsou v tuto chvíli ještě určeny.



NA ZÁVĚR

KONTAKT

Milé absolventky, vážení absolventi,
když jsem v lednu nastupovala na nově vzniklou (a v ČR v podstatě 
pionýrskou) pozici Koordinátora spolupráce s absolventy, vůbec 
mě nenapadlo, že se ani nenaděju a bude tu nejen konec semestru, 
ale také červen, na kdy jsme si naplánovali historicky první vydání 
nového Zpravodaje pro absolventy VŠE. Dnes mohu jen konstatovat, 
že to vše uběhlo jako voda a ne všechny zajímavé nápady se nám 
podařilo uskutečnit.
I přesto doufám, že Vám realizované aktivity udělaly alespoň 
takovou radost jako mně a i v nadcházejících semestrech budeme 
mít příležitost k setkání a spolupráci! Zachovejte nám prosím přízeň 
i přes prázdniny a my se na Vás budeme znovu těšit v září. Nejen 
s další porcí aktivit, ale také s konceptem Klubu absolventů.

S pozdravem
Martina Chládová, 

Koordinátorka spolupráce s absolventy

ABSOLVENTI VE VÝUCE

Během letního semestru jsme oslovili vybrané 
absolventy některých fakult, kteří při registraci 
do centrální databáze absolventů vyjádřili svůj 
zájem o spolupráci v oblasti výuky. 

Nabídli jsme jim možnost účasti v přednáškách 
na jednotlivých fakultách a katedrách. Někteří absolventi 
tuto nabídku přijali, a tak jsme je po domluvě s vyučujícími 
mohli na půdě Alma Mater již přivítat, a další svou účast 
předběžně potvrdili na semestr nadcházející.
Máte-li zájem o předání znalostí a zkušeností studentům 
VŠE i Vy, naváhejte nás kontaktovat!

Webové stránky:
 http://alumni.vse.cz 

E-mail:
 martina.chladova@vse.cz

LinkedIn:
 skupina VSE Prague Alumni
 společnost University of Economics, Prague  

(Vysoká škola ekonomická v Praze) 


