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ÚVODNÍ SLOVO 

SLOVO 

PLES VŠE 

2 

4 
VŠE V ŽIVOTOPISE 

SRAZ PO 30 LETECH 

Milé kolegyně, vážení kolegové, 

 

se začátkem prázdnin přichází i čas pro další číslo našeho 

Zpravodaje pro absolventy. Jak je naším zvykem, můžete 

se těšit na porci informací a novinek z dění na VŠE a z akcí a 

setkání, které jsme pro Vás přichystali nebo teprve 

chystáme na další semestr a nový akademický rok 2012/13.  

Spolupráce s absolventy je pro VŠE jednou z priorit a jsme 

rádi, že ji pozitivně hodnotíte i Vy. Doufám, že budeme 

v tomto duchu pokračovat i nadále. Máte-li jakékoliv 

nápady nebo podněty pro zlepšení a další rozvoj naší 

práce, rádi se o nich dozvíme.  

Přeji Vám hezké léto a klidný čas dovolených. 

 

Ing. Jiří Knap 

ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE 
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PŘIPRAVUJEME: Ples VŠE 2012 

 

Po úspěchu a obnovené tradici oficiálních plesů VŠE v 

roce 2010 a loňském úspěchu prodeje vstupenek 

absolventům budeme v tomto duchu pokračovat a do 

pražského paláce Lucerna Vás pozveme i letos. 

Reprezentační ples VŠE se uskuteční ve středu dne 5. prosince 2012.  Jako absolventi budete mít možnost 

zakoupit si lístky k sezení online přes stránky portálu Ticketpro. Zaplatit a vyzvednout je poté můžete v široké síti 

poboček stejně jako např. lístky do divadla. Vstupenky na stání budou k prodeji pouze v areálu VŠE. 

O přípravách akce Vás budeme průběžně informovat na webu absolventů: http://absolventi.vse.cz a na 

začátku zimního semestru bude také zprovozněn web http://plesvse.cz/. Absolventům, kteří mají v osobním 

účtu absolventa v databázi nastaven zájem o pozvánky na celoškolské společenské a odborné akce, pošleme 

v předstihu informativní e-mail. 

Výročí 10 let výuky 

vedlejší specializace 

Komerční komunikace 
 

Ve čtvrtek dne 21. června 2012 se na půdě 

VŠE uskutečnilo slavnostní setkání 

absolventů a lektorů u příležitosti 10. výročí 

výuky vedlejší specializace Komerční 

komunikace (2KK), vyučované na Fakultě 

mezinárodních vztahů (FMV VŠE). 

Setkání se kromě absolventů a zástupců školy a fakulty 

zúčastnil také vzácný host, pan Dominic Lyle (generální 

ředitel EACA – Evropské asociace komunikačních 

agentur). Dále byli přítomni: doc. Ing. Štěpán Müller 

(děkan FMV VŠE), Jan Binar (prezident AKA – Asociace 

komunikačních agentur), Jiří Mikeš (bývalý ředitel AKA, 

dnes přednášející na VŠE), prof. Dana Zadražilová 

(vedoucí Katedry obchodního podnikání a komerčních 

komunikací, FMV VŠE) a Milan Postler (Katedra 

obchodního podnikání a komerčních komunikací, FMV 

VŠE). 

Na slavnostním odpoledni se sešlo 246 absolventů této 

vedlejší specializace. Setkání moderoval Jiří Mikeš, 

který přivítal všechny účastníky - absolventy, lektory 

a hosty. V úvodním vystoupení pak Milan Postler 

bilancoval výuku uvedené specializace, mimo jiné 

zdůraznil, že za uplynulých 10 let úspěšně absolvovalo 

specializaci celkem 541 studentů a v souvislosti s tím 

bylo obhájeno 281 diplomových prací. 227 absolventů 

obdrželo Certifikát, který uděluje AKA ve spolupráci 

s FMV VŠE, pokud student vykoná státní zkoušku 

z uvedené specializace s prospěchem „výborně“ a 

obhájí se stejným prospěchem i svou diplomovou práci.  

Poté děkan Fakulty mezinárodních vztahů Štěpán 

Müller předal generálnímu řediteli Dominicku Lyle 

Čestné uznání za spolupráci a rozvoj výuky komerčních 

komunikací na FMV VŠE. Dominic Lyle v následujícím 

vystoupení seznámil přítomné s novými trendy 

v komerčních komunikacích v Evropě a ve světě.  

Profesorka Dana Zadražilová poděkovala Jiřímu 

Mikešovi a Milanu Postlerovi za úspěšných 10 let výuky 

komerčních komunikací na VŠE. 

V závěru oficiální části slavnostního setkání vystoupil 

zástupce absolventů Lukáš Otevřel (na snímku), ředitel 

agentury Reklamní klinika, kterou si po studia založili 

absolventi uvedené specializace. Nejprve začínali na 

Moravě a následně otevřeli pobočku v Praze. Lukáš 

Otevřel vyzdvihl úzké propojení teorie s praxí 

a poděkoval za skvělou specializaci, která je jedinečná 

v celé ČR. 

Na oficiální část slavnostního setkání navazoval raut. 
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Klub absolventů 

Co chystá pro své členy Klub absolventů do 

nového akademického roku 2012/13? 

Klub absolventů jsme založili 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 tedy „nadstavbou“ k stávající spolupráci 

s  absolventy (a Vaší registrací do centrální databáze 

absolventů). 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. 

Registrace na rok 2012/13 spustíme na přelomu srpna a září. 

Zájemci si mohou i v příštím roce vybrat ze tří druhů členství. 

Spolu s e členstvím vždy získáte nárok na přednostní 

informace a registrace na různé akce školy (Den s  VŠE, 

Reprezentační Ples VŠE a přednostní zakoupení lístků, 

přednostní registrace na odborná i společenská setkání 

pořádaná na půdě VŠE i mimo ni, konference apod.), možnost 

zvýhodněného vstupného na vybrané akce a také slevu 

na Den s  VŠE. Na druhou stranu svým členským příspěvkem 

podpoříte rozvoj školy či absolventského centra. 

Kromě již zmíněných výhod chystáme pro další ročník také 

několik novinek a zajímavostí pro členy Klubu. O nových 

výhodách, které pro Vás aktuálně připravujeme 

a vyjednáváme, Vás budeme informovat e-mailem během 

spuštění registrací. 

Klub absolventů VŠE Vám nabízí možnost být součástí školy i 

po ukončení studií, umožní Vám častější a zároveň také 

přínosný kontakt s Vaší Alma Mater. Členstvím v Klubu 

podpoříte školu v dalších aktivitách a rozvoji absolventského 

centra, které je součástí Rozvojového a poradenského centra 

VŠE. 

VŠ(E) LIGA 

 

… aneb ze studentského  koníčku k největší 

amatérské lize v ČR… 

VŠ LIGA je největší amatérskou ligou squashe, 

badmintonu, tenisu a beach volejbalu. Po celé ČR hraje 

každý měsíc kolem tisícovky amatérských hráčů. 

Seznamují se, baví se, zlepšují se. Jezdí spolu na 

dovolené, někteří spolu chodí, jiní spolu začali podnikat. 

VŠ LIGA ale není pouze sportovní soutěží. Je to také 

komunita více než 7000 zaregistrovaných studentů 

a absolventů vysokých škol, nadšených amatérských 

sportovců. 

Nikoho jistě nepřekvapí, že vše začalo v roce 2007 na 

VŠE, kde student Tomáš Reinbergr vymyslel VŠE ligu 

squashe. Do prvního kola se přihlásilo kolem 200 hráčů, 

což předčilo veškerá očekávání a velký zájem přiměl 

Tomáše k postupnému rozšíření na všechny vysoké školy 

v Praze a dalších městech. 

Po pěti letech dnes VŠ LIGA úspěšně funguje již v 8 

městech po celé ČR a pořádá soutěže ve squashi, 

badmintonu, tenisu a beach volejbalu. Velkou výhodou 

VŠ LIGY je, že každý najde soupeře na své úrovni. V ligách 

hrají začátečníci se začátečníky a pokročilí s pokročilými. 

Ženy s muži dohromady. 

Nejlepší reklamu VŠ LIZE dělají sami hráči, kteří přivádějí 

své známé a kamarády. Pokud vás ještě nikdo nepozval 

a chcete VŠ LIGU vyzkoušet, zkuste to společně s námi. 

Zaregistrujte se na stránkách VŠ LIGY 

(http://www.vsliga.cz/cz/registrace-uzivatele/), 

vyberte si sport, který chcete hrát a napište na 

vsliga@vsliga.cz. Svou první sezónu ve VŠ LIZE budete mít 

jako absolventi VŠE zdarma! 

 

 VŠE na LinkedIn 

Pokud máte vytvořený účet na LinkedIn a chcete si do profilu přidat skupiny spojené s VŠE, máte několik možností. Tou 

první je uzavřená skupina VSE Prague Alumni, která vznikla před několika lety sloučením různých skupin a v tuto chvíli 

sdružuje více než 4 200 absolventů. V jejím rámci existují i podskupiny podle stávajících fakult, které si do profilu můžete 

jednoduše přidat po schválení členství. 

Druhou nejpočetnější skupinou je University of Economics, Prague. Jako otevřenou skupinu si ji do profilu mohou přidat 

nejen absolventi, ale také stávající studenti, sympatizanti apod.  Oproti skupině absolventů je ale podstatně menší, čítá cca 

1 400 členů. Další skupiny mají vytvořeny jednotlivé studijní obory nebo specializace. Ty ale většinou sdružují studenty. 
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Den s VŠE 2012 

 

 

V sobotu dne 2. června se konal Den 

s VŠE, společensko-odborné setkání a 

odpoledne pro absolventy a vyučující. 

Letošní akcí VŠE navázala na tradici setkávání 

absolventů se svými bývalými spolužáky i učiteli na 

půdě Alma Mater. Cílem Dne s VŠE je nejen 

poskytnout příležitosti k návratu do prostor školy, ale 

také podpořit navazování vzájemných kontaktů. 

Věříme, že si všichni účastníci akci užili a děkujeme za 

vyplnění dotazníku se zpětnou vazbou. To nám 

umožní Den s VŠE opět posunout. Se všemi se 

budeme těšit na viděnou v příštím roce.  

Fotografie z akce jsou Vám k dispozici na webu Dne 

s VŠE: http://densvse.cz. 

I po promoci máte možnost vyrazit se 

spolužáky z VŠE na oblíbené sportovní 

kurzy, pořádané CTVS VŠE. 

Pro ty z vás, kdo rádi a s úsměvem vzpomínáte na 

sportovní kurzy v Dobronicích, připravuje pravidelně 

již několik let Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS 

VŠE) ve spolupráci s VŠTJ Ekonom týdenní pobyt 

určený speciálně pro absolventy. Pořádá se většinou 

na začátku června. 

Letošní kurz se uskutečnil v termínu 3. – 9. 6.2012 

(neděle – sobota). Na programu byly tradiční 

sportovní hry, sporty v přírodě, atletika, turistika, 

soutěže, závody, víceboje, štafety, společenské akce 

atp. Zkrátka a dobře, vše, na co jste z Dobronic zvyklí! 

Tuto akci chystá CTVS i na příští rok, v případě zájmu 

sledujte na jaře 2013 webové stránky absolventů: 

http://absolventi.vse.cz, nebo kontaktujte 

pořadatele, pana Vladana Vebra z CTVS VŠE. 

Přihlásit se můžete jednotlivě i po skupinách více 

zájemců hromadně. 

VŠE V ŽIVOTOPISE 

Sportovní kurz absolventů v 

Dobronicích 

 

Jak správně (nejen) v životopise uvádět název školy a její zkratku v češtině a angličtině? 

K tomuto krátkému článku nás inspirovaly především profily absolventů na LinkedIn, kde se často setkáváme s nepřesným 

překladem do anglického jazyka. Doufáme, že pro Vás bude užitečný. 

Oficiální název školy je: „Vysoká škola ekonomická v Praze“. Anglickým ekvivalentem poté je: „University of Economics, 

Prague“. Jakékoliv další názvy (např. Vysoká škola ekonomická, University of Economics in Prague, Prague University of 

Economics atp) jsou nepřesné a nesprávné. Oba dva názvy školy jsou veřejně dohledatelné nejen na diplomu, kde mladší 

absolventi v dodatku k diplomu, tzv. Diploma Supplement, najdou i anglický ekvivalent. 

Trochu složitější je již situace při uvádění zkratky. Podle oddělení PR VŠE je jedinou správnou zkratkou „VŠE“ tak, jak ji 

můžeme najít i v logu školy. Bohužel, velmi často je ve zkráceném názvu uváděn i dodatek „v Praze“. VŠE je v České 

republice jen jediná a místní určení z názvu školy je ve třípísmenné zkratce již obsaženo. V případě potřeby lze v anglickém 

jazyce uvádět název bez diakritiky, tedy jen „VSE“. Používání zkratky „UEP“ se nedoporučuje, protože na oficiálním webu 

školy ani v propagačních materiálech není tato uváděna. 

Milí absolventi, budeme rádi, když nám pomůžete šířit osvětu užívání správných názvů Vaší Alma Mater. Děkujeme! 
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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) 

Kolik spolužáků jste nakonec oslovil a kolik pozvání přijalo? 

Můj cíl bylo z cca 250 absolventů oboru Ekonomika 

vnitřního obchodu získat účast aspoň 60 - 70 spolužáků. To 

se nepodařilo, nakonec nás ve škole bylo 25 a do Jizerských 

hor přejelo 20. Takže celkem asi 10 %. Ale na druhou stranu  

všichni zúčastnění měli šanci se navzájem pobavit a taky 

někdy zjistit, kdo vlastně jsou... 

Proč jste se rozhodl sraz zorganizovat na celý víkend? 

Od začátku jsem počítal s tím, že sraz bude dvoudenní 

a nebude jen v Praze - v této vizi jsem neustoupil, ani přes 

výhrady některých, především pražských spolužáků. 

Nechtěl jsem, aby mimopražští doplatili na to, že cestovali 

do Prahy  i 3-4 hodiny a po prohlídce školy a obědě by vše 

skončilo. Někteří to tak navrhovali a pak se nezúčastnili 

vůbec. Jistým zadostiučiněním pro mne nakonec bylo, že 

někteří mi v závěru víkendu  v Jizerkách řekli: „ je škoda, že 

už to končí, že to bylo moc krátké“... 

Jak splnila akce Vaše očekávání? 

Program jsme dodrželi na 100 % ! Všechno, co bylo 

naplánováno, jsme absolvovali. Pro mne určitě byla hodně 

zásadním zážitkem prohlídka školy a jsem rád, že je stále 

tak mladá a zůstala renomovaná. VŠE už jsem pár "dětem" 

doporučil, navíc můj blízký spolupracovník je stále ještě i 

studentem VŠE, takže určitý kontakt se školou mám stále. 

Jsem rád, že jsem ve svých 19 dal na radu, že studovat se 

má v Praze.... No a zábava v Jizerkách? Vzali jsme s sebou 

kytary a my po 30 letech zjistili, jaké máme ve svém středu 

3 výborné muzikanty. Jsem rád, že se celý víkend vydařil 

a všichni máme hezké vzpomínky. Určitě je mé hodnocení 

subjektivní, ale mně se to líbilo a spokojenost s akcí 

vyjádřili 

Sraz absolventů po 30 letech 

9. a 10. června 2012 uspořádali absolventi 

oboru EVO (Ekonomika vnitřního obchodu) 

víkendový sraz spolužáků. 

V sobotu se účastníci sešli před areálem VŠE na Žižkově, kde 

měli domluvenou komentovanou prohlídku školy. Poté 

vyrazili na společný oběd do oblíbené restaurace „U Houdků“ 

nebo do kavárny v Rajské zahradě a po skupinkách vyrazili 

směr Jizerské hory. Tam strávili sobotní večer  a nedělní den. 

Hlavním organizátorem akce byl pan Stanislav Mikula 

z Uherského Hradiště. Protože srazy spolužáků z vysoké školy 

nejsou tak obvyklé, požádali jsme pana Mikulu o krátký 

rozhovor. Třeba inspiruje i Vás… 

Pane Mikulo, jak Vás vlastně napadlo zorganizovat sraz 

spolužáků a kdy jste začal akci připravovat? 

Na začátku byl nápad a protože se organizováním čehokoliv 

živím, vůbec mne nenapadlo, že by to nemělo klapnout. Rok a 

půl dopředu jsem začal po večerech hledat kontakty - 

mimochodem internet moc nepomohl, bohužel u málokoho 

ze spolužáků se po zadání jména objevily desítky odkazů jako 

u mě, ale přece jenom určité množství adres jsem tak získal. 

Štěstí bylo, že s 6 spolužáky udržuji kontakt nepřetržitě od 

školy a ti pomohli s dalším hledáním. 


