ZPRAVODAJ
PRO ABSOLVENT Y VŠE

Připravujeme pro absolventy VŠE

PLES VŠE
DEN S VŠE
VŠE HLEDÁ
TALENT
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ZVEME VÁS
VELETRH ŠANCE
Podzimní veletrh pracovních příležitostí
se bude konat 17. – 19. 10. 2017 v době
10:00–16:30 hod.
Stručná charakteristika veletrhu
ŠANCE je veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy Vysoké školy ekonomické v Praze. Veletrh se pořádá
dvakrát do roka (březen, říjen). Nově trvá tři dny, přičemž každá společnost vystavuje jen jeden den. ŠANCE má již více než
patnáctiletou tradici, ale v podobě, v jaké jej známe dnes, se
koná od podzimu 2006. Cílem veletrhu ŠANCE je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy VŠE na straně
jedné a firmami – potencionálními zaměstnavateli – na straně
druhé. Veletrh je založen na osobním kontaktu mezi studenty
a zástupci firem. Studenti a absolventi mají možnost se s předstihem seznámit s jednotlivými vystavovateli prostřednictvím
jejich online prezentace (Katalog vystavujících) a mohou se
tak rámcově zorientovat v aktuální nabídce jednotlivých společností a ke stánku přicházejí pro bližší informace. V rámci doprovodného programu probíhají, konzultace podnikatelského
záměru (úterý), koučink (úterý) a konzultace CV/LinkedIn profilu (středa).

Kdo na veletrhu vystavuje?
● zaměstnavatelé, kteří v současné době či v budoucnu plánují nábor absolventů a studentů
● firmy a instituce, které mají zájem o získání místa v povědomí studentů a absolventů jako perspektivní zaměstnavatelé
● společnosti, které by se rády představily studentům a absolventům VŠE jako „významní hráči na trhu“

V roce 2017 se Den s VŠE
bude konat v sobotu
4. listopadu. Na akci se můžete registrovat od září 2017.
Za roky existence se Den
s VŠE stal oblíbenou možností, jak se po ukončení studií
opět přijít podívat na půdu
školy, potkat se s bývalými
spolužáky i učiteli a prožít
příjemné odpoledne a večer
s bohatým programem.

DEN S VŠE 2017

Členové Klubu absolventů mají nárok na volné vstupné pro sebe i doprovod.

nálních fotografů. Zapózovat můžete
buď sami anebo ve skupince přátel
a spolužáků.

Krátce k programu:

Doufáme, že i v roce 2017 přijmete
naše pozváni a přijdete strávit příjemné sobotní odpoledne a večer na
půdě Vaší Alma Mater. O podrobnostech akce Vás budeme v dostatečném
předstihu informovat. Více detailů
o akci, včetně programu a on-line
registrace, naleznete na stránkách:
www.densvse.cz.
Těšíme se na viděnou!

Těšit se můžete na gastronomický
zážitek. Nebude chybět ani vystoupení finalistů soutěže VŠE HLEDÁ
TALENT, Symfonický orchestr VŠE,
tradiční folklórní soubor Gaudeamus
a studentské filmy i divadla. Na závěr
programu zazní k poslechu i k tanci
hity 80. a 90. let. Jako dárek si z akce
můžete odnést fotografii od profesio-
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ZVEME VÁS
SEMIFINÁLE SOUTĚŽE VŠE HLEDÁ TALENT
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.

PLES VŠE 2017
Šedmý 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 absolventů
plánujeme i pro rok 2017.
Reprezentační Ples VŠE 2017
se uskuteční ve středu
6. prosince 2017.
Více o Reprezentačním plesu
VŠE vám prozradí stránka
www.plesvse.cz.

Ukažte, že ekonomové jsou schopní i v jiných oborech a předveďte své umění a talent před plnou Lucernou.
Soutěž VŠE HLEDÁ TALENT vyhlásila Vysoká škola ekonomická v Praze poprvé v roce 2011. Založila se tím nová tradice,
která se v součinnosti s Reprezentačním plesem VŠE bude
opakovat každý rok.
Semifinále soutěže se bude konat 23. listopadu 2017 na VŠE
ve Vencovského aule a vyvrcholení přijde na Reprezentačním plese VŠE v Lucerně 6. prosince 2017.
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KURZY PRO VEŘEJNOST
CONTROLLING JAKO NÁSTROJ EFEKTIVNÍHO
ŘÍZENÍ PODNIKU (10. 11. 2017)
Katedra manažerského účetnictví
Fakulty financí a účetnictví Vysoké
školy ekonomické v Praze otevírá
kurz celoživotního vzdělávání
„Controlling jako nástroj efektivního
řízení podniku“.
Dvousemestrální vzdělávací kurz je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují a řídí finanční pozici
a výkonnost podniku nebo svěřené oblasti (generální ředitelé,
finanční a ekonomičtí ředitelé), a pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za informační podporu řízení a tvorbu manažerských
informačních systémů (controlleři a manažerští účetní).

Hlavními přednostmi kurzu jsou:
● odborné a přitom srozumitelné vedení seminářů zkuše-

●
●

●

●

nými pedagogy z Vysoké školy ekonomické pod odbornou garancí doc. Ing. Jaroslava Wagnera, Ph.D., vedoucího katedry manažerského účetnictví;
ucelenost a komplexnost vzdělávacího programu;
kombinace koncepčně zaměřeného výkladu, orientovaného na nejnovější poznatky v oblasti moderních controllingových nástrojů, a praktického řešení konkrétních
podnikových problémů na případových studiích a příkladech;
prostor pro týmovou diskuzi a aktivní zapojení účastníků
do řešení případových studií a příkladů včetně vzájemného sdílení zkušeností;
získání osvědčení podle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 60 celoživotní vzdělávání.

Podrobněji o kurzu: http://kmu.vse.cz/vzdelavani-pro-praxi/celozivotni-vzdelavani/

NA VŠE LZE NOVĚ ZÍSKAT CERTIFIKÁTY
ITALSKÉHO JAZYKA CELI
KROJ je od podzimu 2016 jediné
a exkluzivní autorizované centrum
v České republice, které má oprávnění
k examinaci mezinárodně uznávaných
jazykových zkoušek CELI – Certificato
di conoscenza della lingua italiana.
Certifikáty vydává a spravuje Università
per Stranieri v Perugii (Itálie).
Na Katedře románských jazyků je možné skládat zkoušky ze
šesti úrovní jazyka dle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Zkoušky probíhají
v prostorách VŠE a jsou vedeny certifikovanými examinátory
KROJ. Písemná část sestává z elektronického testu a její náročnost se liší podle jednotlivých úrovní. Její součástí je test
porozumění textu a písemná produkce. Od úrovně B2 a výš
se přidává také test jazykové kompetence, v rámci kterého je
potřeba doplnit a přeformulovat text, případně opravit chyby.
Ústní část probíhá v prostorách KROJ. Skládá se z porozumění

mluvenému textu a vlastní ústní produkce, tedy monologu
a dialogu s examinátorem, dle dispozic pro jednotlivé úrovně
jazyka, vždy na zadané téma a dle požadované struktury.
Doba trvání zkoušky záleží na zvolené úrovni jazyka a pohybuje se v rozmezí 90–180 minut. Evaluaci písemné části zajišťuje Università per Stranieri v Perugii (Itálie), ústní část je hodnocena akreditovanými pedagogy KROJ.
Università per Stranieri v Perugii (Itálie) vyhlašuje tři termíny
konání zkoušek za rok, v březnu, červnu a na podzim v listopadu. Na katedře románských jazyků se bude první examinace
konat v červnu 2017.
V případě zájmu kontaktujte vedoucí italské sekce KROJ, PhDr.
Miroslavu Ferrarovou (miroslava.ferrarova@vse.cz), nebo vedoucí KROJ, PhDr. Dominiku Kovářovou, Ph.D, MBA (dominika.
kovarova@vse.cz).
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KURZY PRO VEŘEJNOST
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU OTEVÍRÁ
PŘIHLÁŠKY PRO NOVÉ ZÁJEMCE
Od 1. června
až do 1. září
2017 mají
noví zájemci
o Univerzitu třetího věku
(U3V) na Vysoké škole
ekonomické v Praze (VŠE)
možnost podat přihlášku
ke studiu. Učinit tak lze
elektronicky, telefonicky,
případně osobně dle
pokynů uvedených na
webu univerzity.
Univerzita třetího věku je určena seniorům ve starobním důchodu a zájemcům
v invalidním důchodu. Nyní na U3V VŠE
v Praze studuje 1 090 studentů.
Univerzita třetího věku VŠE v Praze nabízí seniorům 82 předmětů z několika oblastí. Předměty přitom nejsou svázány
do oborů a je možné studovat jeden či
libovolné množství předmětů. Studium

je organizováno po semestrech dle harmonogramu výuky na VŠE, tj. v rozsahu
13 týdnů v zimním semestru a 13 týdnů
v letním semestru. Zájemci mohou začít
studovat od září či od února. V době zápisů se koná úvodní informační schůzka, na níž uchazeči získají podrobné
informace o předmětech a o organizaci
výuky.
Předměty se registrují vždy pouze na
jeden semestr a jsou nabízeny v rámci
čtyř kategorií: Společensko-vědní předměty, Jazykové předměty, Informatické
předměty a Zdravotně-tělovýchovné
a umělecké předměty. Poplatek za semestr a předmět či 450 – 1 800 Kč dle
rozsahu a charakteru předmětu. Počet
současně studovaných předmětů není
omezen. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je účast v 7 týdnech
výuky v prvních 12 týdnech výuky, popř.
splnění dalších podmínek stanovených
učiteli. Na konci semestru studenti obdrží osvědčení o absolvování jednotlivých
předmětů.

Již tradičně převládá největší zájem
o předměty Dějiny umění, Mezinárodní politika a diplomacie, Cestovní ruch,
Pohyb v prevenci a péči o zdraví nebo
Kreslení pravou mozkovou hemisférou.
Z informatických předmětů je zájem
především o Digitální fotografování, Zoner Photo Studio, Střih videa, Mobilní zařízení, Facebook a Geocaching. Rozsáhlá
je také jazyková výuka v malých výukových skupinách do 20 studentů (angličtina, němčina, španělština, francouzština,
italština, ruština).
Na základě přání studentů jsou do nabídky zařazeny také dva půldenní předměty v úterý 5. září a ve středu 6. září
2017 nazvané Jak se chovat v nebezpečí a Jak jednat v případě teroristického
útoku. Novými celosemestrálními předměty jsou např. Italská literatura, Dějiny
filmu a předmět Hudba, filmy a videa na
internetu. Na Jižním Městě budou nově
vyučovány předměty Základy amatérské
fotografie a Využití Raspberry Pi v domácnosti.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANGLICKÉHO MBA PROGRAMU
FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ
Mezinárodní škola podnikání (ISBM)
při Fakultě podnikohospodářské
pozvala všechny zájemce o studium
mezinárodního anglického programu
MBA na den otevřených dveří, který se
uskutečnil v lednu 2017.
MBA program Fakulty podnikohospodářské VŠE je akreditován prestižní mezinárodní akreditací FIBAA (Foundation for
International Business Administration Accreditation). Tato
mezinárodní akreditace potvrzuje vysokou kvalitu studia
v souladu s přísnými mezinárodními požadavky, a staví tak
výuku MBA na Fakultě podnikohospodářské na úroveň MBA

programů v západní Evropě. O kvalitě programu svědčí i fakt,
že se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách mezinárodního žebříčku Eduniversal.

Pro koho je MBA studium určeno?
Studium MBA je určeno manažerům, kteří se chtějí zdokonalit ve své práci a posunout se na špičkové pozice, ale
i zájemcům z jiných oborů, kteří mají zájem rozšířit své
vzdělání o manažerské dovednosti a poznatky z oblasti řízení firmy. MBA program organizovaný Mezinárodní
školou podnikání (ISBM) je jedinečný díky výuce elitních
lektorů z řad profesorů Vysoké školy ekonomické v Praze,
hostujících profesorů, ale i odborníků z domácí a mezinárodní praxe.
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KURZY PRO VEŘEJNOST
FRANCOUZSKÝ PROGRAM MBA-MAE NA VŠE
VŠE je jedinou
institucí v ČR,
kde je možné
studovat
program MBA ve
francouzštině.
Program je řádně akreditován ve
Francii a v ČR získal akreditaci CAMBAS České asociace MBA škol. Studium
je určeno zejména absolventům nemanažerských studijních oborů vysokých
škol, kteří si přejí získat další kvalifikaci.
Francouzsko-český institut řízení (IFTG)
působí na VŠE od roku 1990. Na realizaci programu MBA-MAE spolupracuje VŠE s konsorciem tří francouzských
vysokých škol (Iaelyon, IAE de Paris,
Audencia Nantes). IFTG nabízí kvalitní manažerské vzdělání typu „double
degree“ zakončené vysokoškolským

diplomem, tzv. diplôme d´Etat Univerzity Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, School
of Management a diplomem MBA Vysoké školy ekonomické v Praze. Na výuce
se rovnoměrně podílejí pedagogové
VŠE a francouzští profesoři. Studium je
zaměřeno na spektrum disciplín, které umožňují obsáhnout problematiku
podnikového managementu. Odborná
výuka proběhne v období od června
2017 do ledna 2018 formou deseti týdenních intenzivních vzdělávacích modulů. Po skončení teoretické části jsou
studenti povinni absolvovat tříměsíční
stáž, která může být nahrazena prací
na projektu vlastního zaměstnavatele,
a obhájit závěrečnou práci ve francouzštině. Podle francouzské legislativy je do programu možno přijímat zájemce na úrovni „bac + 4“, tj. i studenty
posledních ročníků navazujících magisterských studijních programů.

KLUB ABSOLVENTŮ
I v tomto akademickém roce nabízíme
absolventům se zájmem o udržení aktivnějšího
kontaktu s VŠE možnost stát se členem Klubu
absolventů VŠE. Registrace budou spuštěny
od srpna 2017. Hlavní výhodou je nárok na
dvě volné vstupenky na Den s VŠE a volnou
vstupenku a nárok na zakoupení druhé
s 50% slevou na Ples VŠE. Více informací
o Klubu absolventů včetně možností registrace
naleznete na samostatných webových stránkách:
http://ka.vse.cz. Vážíme si všech, kdo mají
zájem o dění na půdě VŠE, spolupracují s námi
a podporují nás v naší práci. Děkujeme

Obsah výuky
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

obchodní a pracovní právo
ekonomické informace
mezinárodní podnikatelské prostředí
marketing
řízení lidských zdrojů
řízení organizací a sociální zodpovědnost
informační systémy a projektový
management
účetnictví
finanční řízení
strategický management
rozvoj osobnosti manažera
logistika a řízení kvality

Více informací: https://iftg.vse.cz/
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STALO SE
TALENT KAPEL 2017

ŠPANĚLSKÝ DEN NA VŠE

Koncem dubna (27. 4. 2017) se
uskutečnil již druhý ročník Soutěže
kapel v rámci VŠE hledá talent, na
kterém vystoupilo sedm talentovaných
kapel ve Vencovského aule.

Katedra románských jazyků ve
spolupráci s Velvyslanectvím
Španělska a Instituto Cervantes
srdečně pozvala všechny příznivce
španělštiny na DÍA DE ESPANA.

Jednotlivé kapely zahrály tři songy dle vlastního výběru. Nápadům ani žánrům se nekladly žádné meze.
Soutěž byla otevřena všem studentům, absolventům
i zaměstnancům VŠE a jedinou podmínkou účasti bylo
složení kapely minimálně ze dvou členů z VŠE.
Soutěžící kromě peněžních výher také mohli získat
možnost vystupovat na akcích partnerů a také na společenských událostech VŠE, především v Lucerně na Reprezentačním plese VŠE ve středu 6. prosince 2017.
Hudební kapely předvedly různé žánry od metalu, přes
pop rock až po swing z roku 1945 a taktéž nechyběla ani
vlastní tvorba.

Katedra románských jazyků ve spolupráci s Velvyslanectvím Španělska a Instituto Cervantes srdečně pozvala
všechny příznivce španělštiny na DÍA DE ESPANA. Historicky první akce tohoto typu se konala v dubnu 2017. Program byl bohatý. Akci slavnostně zahájila rektorka VŠE,
prof. Ing. Hana Machková, CSc., děkan FMV doc. Ing. Josef
Taušer, Ph.D. a J.E. Pedro Calvo-Sotelo, velvyslanec Španělska v České republice. Následně všichni jmenovaní slavnostně předali úspěšným studentům španělštiny diplomy
Madridské obchodní komory a studenti na oplátku předali
osvědčení všem externím odborníkům, kteří se podíleli na
chodu přípravného kurzu svými přednáškami. Poté následovala série přednášek „CONFERENCIA SOBRE ESPANA“,
kde vystoupili představitelé zastupitelských organizací
Španělska v České republice a reprezentanti čtyř španělských univerzit. Druhá polovina programu byla věnována
prezentaci různých ekonomických sektorů, resp. celkem
jedenácti španělských firem působících na českém trhu. Po
skončení programu byla možnost navštívit dva workshopy věnované výrobě olivového oleje a interkulturním odlišnostem mezi Čechy a Španěly, nebo osobně promluvit
s vystupujícími, neboť všechny zúčastněné firmy a instituce byly k dispozici u svých stánků v atriu Rajské budovy.
Celá akce byla pouze a jedině ve španělštině.

Divokou kartu získala kapela Highlights. Jde o možnost
vystupovat na VŠEfestu ve čtvrtek 28. září 2017. Konečné umístnění soutěžících můžete vidět níže:
1. místo: Highlights
2. místo: Molotov party
3. místo: Kohoutí stopa
Akce byla velmi úspěšná a fanouškovská základna nenechala Vencovského aulu klidnou.
Těšíme se na Vás znovu za rok.

EVROPSKÝ DEN NA VŠE „EVROPSKÁ UNIE
A NOVÝ OBCHODNÍ ŘÁD“ (CES FMV)
Centrum evropských studií na Vysoké
škole ekonomické v Praze ve spolupráci
s nadací Konrad Adenauer Stiftung Praha
organizovalo 9. Evropský den.
Tématem letošního ročníku bylo „Evropská unie a nový obchodní řád“. Akce proběhla v rámci dvou panelů, během
nichž se diskutovalo o Evropě jako obchodní síle, jejích ambicích, (ne)úspěších, ale i akceschopnosti vzhledem k vývoji
v Evropě a ve světě. Na konferenci vystoupily např. Barbara

C. Richardson (velvyslankyně Kanady v ČR), Jolana Mungengová (Evropská komise, kabinet komisařky pro obchod C.
Malmström), Galina Kolev (Institut pro německé hospodářství, Kolín nad Rýnem), Petr Zahradník (člen Evropského hospodářského a sociálního výboru) a další zajímaví hosté.
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STALO SE
NEJLEPŠÍ STAR-UP PODNIKATELSKÉHO AKCELERÁTORU
XPORT VŠE JE CROWDHOLDING
V březnu 2017 soutěžilo
v podnikatelském akcelerátoru
Vysoké školy ekonomické v Praze
xPORT šest týmů o titul nejlepšího
startupu roku. Vítězem Demo Day
a zároveň výhercem odměny rektorky
VŠE ve výši 20 tisíc korun se stala firma
Crowdholding, která podobně jako
Kickstarter představuje internetovou
platformu pro přímou podporu startupů.

Ceny začínajícím podnikatelům předávali ředitel xPORTu
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., rektorka VŠE prof. Ing. Hana
Machková, CSc., a paní Kelly Adams-Smith, Chargé d‘Affaires Velvyslanectví USA v Praze. Ta se akce zúčastnila jako
významný host. “Z dnešních prezentací jsem nadšená. Talent
je všude kolem nás, ale příležitostí, jak ho uplatnit, je málo.
Společnost, která tyto příležitosti vytváří, je daleko před těmi
ostatními. Velvyslanectví USA v Praze začínající podnikatele
dlouhodobě podporuje například nabídkou odborných konferencí a workshopů zaměřených na podnikání a umožňuje
talentovaným mladým Čechům zúčastnit se speciálního semináře konaného v USA.”

Originalita Crowdholdingu spočívá v tom, že lidé startup
nepodporují penězi, ale svým know-how a nápady. Pokud
startup na Crowhodlingu naplní svá očekávání, její podporovatelé se mohou těšit na procenta z budoucích zisků
startupu nebo finanční odměnu. Na Demo Day musely soutěžní týmy přesvědčit porotu i diváky formou pětiminutových prezentací. Vítězný projekt vybírala odborná porota
ve složení Dr. Ivo St Kovachev (investor, podnikatel, donor),
Noah Woodiwiss (Velvyslanectví USA v Praze) a Tristan Salvadori (University of Jean Moulin Lyon III). Nejvíce ji zaujala
prezentace Ethana Clima z firmy Crowdholding. Ethan Clime je bývalý student programu CEMS na Fakultě podnikohospodářské VŠE.
“Výběr vítězného týmu byl skutečně těžký. Museli jsme vzít
v potaz podnikatelský záměr, fázi, ve které se aktuálně firma
nachází, ale i dnes přednesenou prezentaci. Mixu těchto kritérií nejlépe odpovídal právě projekt Crowdholding,“ vysvětluje
úspěch startupu porotce Noah Woodiwiss.
„Myšlenka založení této firmy se zrodila zhruba před rokem.
Původně jsem plánoval vytvořit společnost orientovanou na
výrobu konkrétního produktu, v tu chvíli jsem si ale uvědomil,
jak cenný je samotný nápad a investovaný čas. V současné
chvíli je do projektu zapojeno 10 startupů z šesti různých oblastí. Crowdholding redistribuuje výnos mezi veřejnost, která
skrze nápady a podporu poskytovanou společnostem pohání
inovaci. V tom vidím budoucnost,“ říká Ethan Clime.

Cenu diváků převzal od ředitele xPORTu doc. Ing. Oty Novotného, Ph.D., zakladatel firmy Quickjobs Dalibor Herbrich. Startup přichází na trh s jednoduchou mobilní aplikací, která zaměstnavatelům pomáhá najít brigádníka do 15
minut od zadání nabídky práce.
Mezinárodní rozměr dostal Demo Day i díky představení
projektu, jehož cílem je podpořit startup komunitu v Praze. Za účasti zástupců šesti evropských univerzitních inkubátorů (University of Pavia (IT), University of Deusto,
Bilbao (ES), University of Southern Denmark (DK), University of Jean Moulin, Lyon III (FR), Lappeenranta University of
Technology (FI)), xPORT ohlásil přípravu mezinárodní sítě
univerzitních inkubátorů. “Budeme společně vystupovat
vůči partnerům a týmům, které u nás budou sídlit. Tato spolupráce ušetří týmům ve všech zemích peníze a čas spojené s expanzí do zahraničí,” vysvětluje cíl partnerství ředitel xPORTu
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
V praxi bude síť fungovat jako „Erasmus“ pro startupy. “Když
někdo z xPORTu bude chtít jet pracovně na týden do Lyonu,
rovnou může počítat s tím, že v tamním akcelerátoru bude mít
k dispozici židli a někoho, kdo mu pomůže s orientací v místním prostředí,” dodává Novotný. Za Česko se do této spolupráce kromě xPORTu zapojí i další inkubátory v rámci inciativy United Incubators (Point One (ČZU) a InQbay (ČVUT)).
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STALO SE
OHLÉDNUTÍ ZA CEMS V4 KONFERENCÍ
Od 5. do 8. dubna 2017
hostila Vysoká škola
ekonomická v Praze (VŠE)
tzv. CEMS V4 konferenci.
Konference, organizovaná
studenty z CEMS Club
Prague ve spolupráci se
strategickými partnery
Google, L‘Oréal a UnibailRodamco, a partnery Hilti,
PwC a Škoda Auto, měla
hlavní téma Behaviorální
ekonomie.
Obsah konference
Vysoká škola ekonomická v Praze přivítala 100 studentů z 21 partnerských škol
CEMS aliance, které čekal bohatý akademický a společenský program. Firemní
partneři se tak mohli setkat s talentovanými studenty ze středoevropského
regionu, studenti naopak mohli využít
kontaktu s danými firemními zástupci.
Konference se účastnil také Tomáš Hruška, generální ředitel firmy L’Oréal pro
Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, jenž je zároveň absolventem magisterského programu CEMS. „Byl jsem prvním studentem, který absolvoval CEMS na

VŠE. Je to pro mne mimořádný okamžik
vrátit se na svoji universitu a podílet se na
CEMS V4 konferenci,“ uvedl.
Kromě jedinečné příležitosti dozvědět
se více o možnostech zaměstnání získali
delegáti praktické zkušenosti z oblasti
behaviorální ekonomie, např. z oblasti
psychologických předsudků a způsobu, jakým je společnosti řeší v každodenním podnikání. Účastníci se zapojili
do dvou workshopů a jedné soutěže
vedené společnostmi Google, L‘Oréal,
Unibail-Rodamco, Hilti, PwC a Škoda.
Studenti tak měli možnost aplikovat
své znalosti v různých odvětvích, včetně marketingu v maloobchodu, online
prostředí, budování značky společně
se spotřebiteli, e-auty a osobnostními
profily v B2B. Vzdělávací program byl
doprovázen celou řadou společenských
akcí. Účastníci měli možnost prohlédnout si Prahu během hry „Hledání tajemství města“, navštívit kavárnu Bitcoin, posnídat společně s korporátními
partnery a zároveň diskutovat o tom,
jak mezinárodní zkušenosti ovlivňují
životy studentů. Chybět samozřejmě
nesměl ani nezapomenutelný Gala večer v Sacre Coeur. Celý program byl pak
ukončen sobotním brunchem v xPortu.
V neposlední řadě byla konference

CEMS V4 příležitostí k podpoře udržitelnosti. Pohoda, sociální firma, která
zajišťuje stravování a zaměstnává osoby
se zdravotním postižením, poskytovala
své služby po celou dobu konference.
Papír a plastový odpad byly sníženy díky
online nástrojům, používáním kódů
QR pro kontrolu absence a používáním ekologických stravovacích potřeb.
Jsme si jisti, že se studenti vrátili domů
s mnoha novými zážitky a znalostmi: „CEMS V4 konference byla jednou
z nejlepších akcí pořádaných studenty, kterou jsem kdy navštívila. Všechno
bylo připraveno do nejmenšího detailu – organizační výbor i dobrovolníci
byli vždy nápomocní. Kromě toho jsem
si velmi užila semináře s Hilti a Unibail
Rodamco – firmy připravily velmi interaktivní workshopy a ukázaly nám, jak se
behaviorální ekonomika uplatňuje v reálných obchodních situacích,“ zmínila
CEMS studentka z varšavské university
SGH Zuzanna Sadowy-Sadowska.

KONFERENCE O PROFESIONÁLNÍCH INFORMAČNÍCH
ZDROJÍCH – INFORUM
Ve dnech 30.
a 31. května
2017 se za
spolupořadatelství VŠE konal
již 23. ročník mezinárodní
konference INFORUM.
Program konference, zaměřené na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu,

vzdělávání a podnikání, byl rozdělen do
tematicky zaměřených sekcí. Jednotlivé přednášky byly zaměřené nejen na
novinky v nabídce databází a e-knih,
ale i na nové služby a technologie, jako
jsou například discovery systémy, digitalizace, Open Access, archivace sociálních médií, využití videa ve výuce a výzkumu, nebo informační vzdělávání.
Součástí konference byla také výstava
v předsálí Vencovského auly.

Konference byla určena nejen pro knihovníky a informační pracovníky z odborných a veřejných knihoven, ale i pro
vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské pedagogy a studenty,
specialisty v oblasti ICT nebo pracovníky veřejné správy.
Přednášky probíhaly
převážně v českém
jazyce s tlumočením
do angličtiny.
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STALO SE
KONFERENCE „PROBLEMATIKA PŘEVODNÍCH
CEN – TRANSFERPRICING“ (FFÚ)
V roce 2017 plánuje Finanční správa
zvýšit počet kontrol zaměřených na tzv.
převodové ceny. Jejich špatné nastavení vede jak k doměření daně a nutnosti platit penále, tak ve vážných případech i k trestněprávní odpovědnosti
jednatelů firem.

Transferpricingovou konferenci pořádala se svým externím partnerem Fakulta financí a účetnictví. Účastníci se mohli
dozvědět:
● Jaké dokumenty jsou potřeba pro kontrolu
Finanční správy
● Jak se na kontrolu co nejlépe připravit
● Co hrozí v případě nesplnění povinností

FPH OTEVŘELO NOVÉ CENTRUM DIGITÁLNÍ
TRANSFORMACE
Na Fakultě podnikohospodářské vzniklo
Centrum digitální transformace, které
poskytuje platformu pro spolupráci
odborníků napříč pracovišti Vysoké školy
ekonomické s podnikovou sférou. Toto
Centrum je zaměřeno na digitální transformaci společnosti, prvky Průmyslu 4.0,
Práce 4.0, Vzdělávání 4.0 a další související témata.
Centrum digitální transformace je interdisciplinárním
pracovištěm Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy
ekonomické v Praze. Je zaměřené na výzkum společensko-ekonomických jevů v oblasti digitální transformace společnosti a spolupráci se zainteresovanými organizacemi,
zejména podnikovou sférou.

Posláním centra je úspěšně spolupracovat s firmami a dalšími partnery na jejich cestě digitální transformací prostřednictvím profesionálního přístupu, který je založený
na kombinaci vědecko-výzkumných a praktických znalostí. Centrum zajišťuje šíření znalostí a současného poznání
v oblasti digitální transformace společnosti a organizací.
Zároveň vytváří platformu pro spolupráci mezi akademickou a podnikovou sférou.
Centrum digitální transformace je součástí Institutu excelence v managementu (IEM) Fakulty podnikohospodářské
VŠE. Institut excelence v managementu zajišťuje mimo jiné
poradenskou, výzkumnou, vzdělávací, informační, evaluační či expertizní činnost v oblasti firemního managementu
a podnikání. K výkonu svých aktivit využívá interní pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult VŠE i externí odborníky.
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STALO SE
VŠE POMÁHÁ STUDENTŮM SE ZDRAVOTNÍM,
STUDIJNÍM A JINÝM ZNEVÝHODNĚNÍM
Podporu studentům se specifickými
vzdělávacími potřebami na VŠE
poskytuje již deset let Středisko
handicapovaných studentů (SHS).
Všichni studují formou integrace do
běžného studia a i přes svá zdravotní
a jiná znevýhodnění musí splnit
standardní studijní požadavky jako
ostatní studenti.

nárůst. Zatímco studentů s těžkým zdravotním omezením je
v posledních letech přibližně stejný počet, studenti se specifickými poruchami učení a s psychickým onemocněním postupně přibývají. Studentů s poruchou učení evidovalo SHS
v roce 2015 sedm a v roce 2016 již čtrnáct. V následujících
pěti letech je reálné předpokládat nárůst studentů s SPU 2
až 3 krát oproti současnému stavu. Podobný nárůst je také
u skupiny studentů s psychickým onemocněním. Aktuálně
jsou v SHS handicapovaným studentům k dispozici tři osobní
asistenti. V roce 2016 čtyři handicapovaní studenti úspěšně
dokončili studium. Studenti i absolventi VŠE se zdravotním
postižením mohou využít služeb SHS při získávání uplatnění
na trhu práce, kde SHS využívá kontakty se zaměstnavateli,
kteří mají zájem o kvalifikované zaměstnance se zdravotním
znevýhodněním.

Digitalizace studijních materiálů

Jedná se o studenty s postižením zraku, sluchu, s omezenou možností pohybu, se specifickými poruchami učení
(SPU), s poruchami autistického spektra, s psychickým onemocněním a o studenty s chronickým onemocněním.

Průběžně jsou pro studenty se speciálními potřebami upravovány materiály do digitální podoby, se kterými mohou
pomocí kompenzačního softwaru samostatně pracovat.
V roce 2016 bylo takto upraveno 10 000 stran studijních
textů. Takto upravené materiály využívají studenti s handicapem zraku, specifickými poruchami učení a s omezenou
hybností horních končetin.

Přijímací řízení

Bezbariérová pracovna v místnosti NB35B

Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami
uvedou s podáním přihlášky ke studiu informaci o svém znevýhodnění. Přípravu potřebné modifikace přijímacího řízení,
která zohlední druh, stupeň a konkrétní funkční dopad na
jednotlivého uchazeče, již konzultuje se Střediskem handicapovaných studentů na VŠE. K nastavení nejlepších úprav
slouží přijímací řízení nanečisto, kde se uchazeč seznámí
s formou, místem a potřebnými kompenzačními pomůckami,
které může použít. Z uplynulých let je zřejmé, že uchazeči
o studium, kteří si vyzkoušeli místo a formu přijímacích testů
nanečisto, jsou u přijímacího řízení výrazně úspěšnější.

Pracovna pro SSP je čím dál více využívána pro psaní průběžných, závěrečných a přijímacích testů pomocí kompenzačních pomůcek. Studenti využívající služeb SHS píší
většinu testů modifikovaných podle svého druhu a stupně
postižení v NB35B. Pracovna slouží také jako místnost pro
trávení volného času studentů se speciálními studijními
potřebami, kde se potkávají studenti s podobnými potížemi a mohou zde získávat informace od ostatních handicapovaných spolužáků, o které jsou omezenými možnostmi
kontaktu ochuzeni. Více informací o Středisku handicapovaných studentů na VŠE, včetně příběhů jednotlivých studentů naleznete na http://shs.vse.cz/.

Studium na VŠE
Studenti se studijním a zdravotním znevýhodněním studují na VŠE formou integrace. Mohou si tedy vybrat jakýkoli
obor, jenž VŠE nabízí a na všech oborech mohou počítat se
stejnou mírou podpory od SHS. VŠE zdravotně handicapovaným studentům nabízí možnost bezbariérového ubytování
na všech svých kolejích, aby si studenti mohli vybrat podle
toho, v které části Prahy bude probíhat převážná část jejich
výuky. Služeb SHS využívá nyní 35 studentů se speciálními
studijními potřebami. Oproti roku 2015 se jedná o čtvrtinový

12

VZPOMÍNÁME
ODEŠLA PROF. ING. LENKA PRAŽSKÁ, CSC.
Ve věku 81 let zemřela po
krátké těžké nemoci prof.
Ing. Lenka Pražská, CSc.,
jež působila na Fakultě
mezinárodních vztahů
(dříve Fakultě obchodní)
více než čtyřicet let.
Ještě v prosinci 2016 byla na setkání se
seniory jako vždy elegantní, vitální a plná
laskavého humoru.
Prof. Pražská vedla řadu let Katedru obchodního podnikání,
byla dlouhodobou členkou Akademického senátu VŠE, působila jako členka Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů a byla školitelkou mnoha úspěšných doktorandů. V roce
2008 jí VŠE udělila medaili Aloise Rašína.
Prof. Pražská byla významnou osobností v oblasti mezinárodního strategického managementu a řízení lidských zdrojů. Podstatným způsobem přispěla k rozvoji mezinárodní
dimenze obchodního podnikání, a to zejména v aplikaci na

odvětví maloobchodu a velkoobchodu. Jejím hlavním výzkumným tématem byla problematika modelů řízení firmy
a jejich přenosnosti do odlišného sociálně ekonomického
a kulturního prostředí, otázky stimulace spolupracovníků,
hodnocení výkonu a řízení kariérního vývoje. V teoretické rovině se zabývala problematikou mezinárodní komparace modelů manažerského vývoje, bariérami přenosnosti modelů
řízení do odlišného kulturního prostředí, otázkou vytváření
a využití mezinárodních standardů manažerských kompetencí. V oblasti aplikovaného výzkumu se věnovala zejména
problematice vývoje trhu práce, zaměstnanosti, pracovním
podmínkám v České republice a mezinárodnímu srovnání jejich vývojových tendencí.
Charakteristickým rysem tvůrčí a pedagogické činnosti profesorky Pražské bylo vždy její úzké sepětí s podnikovým prostředím a aktuálními tématy, která obchod a management
v České republice v různých etapách svého vývoje řešil. Po
několik let profesorka Pražská pracovala v programovém výboru největší středoevropské konference zaměřené na obchod Retail Summit.
Čest její památce!

ODEŠEL PAEDDR. ARNOŠT MARTÍNEK
S hlubokým zármutkem
oznamujeme, že
22. března 2017
zemřel ve věku 83 let
PaedDr. Arnošt Martínek,
dlouholetý člen katedry
tělesné výchovy VŠE.
Tělovýchovné pracoviště
v jeho osobě ztrácí odborně uznávanou
osobnost, která zasvětila prakticky celý
svůj profesní a akademický život Vysoké
škole ekonomické a aktivní činnosti ve
vysokoškolském sportu.
Arnošt Martínek nastoupil na katedru tělesné výchovy VŠE
v roce 1957. Nejvýraznější stopu na VŠE zanechal jako vedoucí katedry tělesné výchovy. Působil v této funkci v letech
1973 – 1992. Byl racionální, důsledný s přirozeným respektem a vstřícností pro řešení pracovních i mezilidských vztahů. I když jeho působení v roli vedoucího katedry spadalo
do nesnadného období totality, dokázal udržet přátelské

a kolegiální vztahy na pracovišti jak po odborné profesní,
tak i společenské stránce. Své diplomatické schopnosti,
nadhled a optimismus dokázal uplatňovat při jednáních na
vedení školy a fakult a zúročit je pro rozvoj tělovýchovné
a sportovní činnosti na škole. V oblasti výuky svými odbornými a pedagogickými schopnostmi ovlivnil pozitivně několik generací studentů fotbalistů a sjezdových lyžařů. Svým
osobitým přístupem se výrazně podílel i na společenském
životě pracoviště, kdy svůj hudební talent dával ve prospěch
katedrálních společenských posezení.Hlavní specializací Arnošta Martínka bylo sjezdové lyžování, dlouhá léta sám aktivně závodil a během svého působení na katedře vedl ve
VŠTJ Ekonom oddíl sjezdového lyžování. Pracoval ve sportovní komisi sjezdového lyžování Vysokoškolského sportu.
Byl jedním ze zakladatelů a organizátorů vysokoškolské ligy
sjezdového lyžování. Působil i jako trenér ve Slavii VŠ Praha.
Podílel se na činnosti Pražského svazu lyžařů a Vysokoškolského sportovního centra.
Arnošt Martínek byl významná osobnost, která se pozitivně
a nesmazatelně zapsala do historie tělovýchovného pracoviště na škole, a i díky jemu může dnešní CTVS navazovat na
úspěšnou tradici tělesné výchovy a sportu na VŠE.
Čest jeho památce!
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VZPOMÍNÁME
ODEŠEL PROF. JAROSLAV VESELÝ
S hlubokým zármutkem
oznamuje, že ve čtvrtek
11. května 2017 zemřel ve
věku nedožitých 87 let
prof. Ing. Jaroslav Veselý,
DrSc., bývalý člen katedry
ekonomiky dopravy
a spojů Fakulty výrobně-ekonomické
(dnes Fakulty podnikohospodářské) VŠE.
S hlubokým zármutkem oznamuje, že ve čtvrtek 11. května 2017 zemřel ve věku nedožitých 87 let prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc., bývalý člen katedry ekonomiky dopravy
a spojů Fakulty výrobně-ekonomické (dnes Fakulty podnikohospodářské) VŠE. Jaroslav Veselý působil v letech 1959–

1970 jako zmocněnec generálního ředitele pro výstavbu
Východoslovenských železáren na Ministerstvu hutí a rudných dolů. V letech 1970–1974 byl ředitelem sekretariátu
ministra na Ministerstvu dopravy. V letech 1974–1978 vykonával funkci náměstka pro ekonomiku, investiční výstavbu, lázeňství a farmaceutickou výrobu na Ministerstvu
zdravotnictví.
V letech 1978–1990 učil jako docent, později jako profesor
na katedře ekonomiky dopravy a spojů Fakulty výrobně-ekonomické. Přednášel předmět Technologie dopravy.
V letech 1979–1990 byl také prorektorem VŠE pro rozvoj.
Po odchodu z VŠE byl v letech 1991–1995 ředitelem investiční divize Agrobanky. V letech 1996–2012 vykonával funkci
starosty v místní části Praha-Zličín. V letech 1998–2013 učil
jako externí profesor na Vysoké škole regionálního rozvoje.
Čest jeho památce!

VZPOMÍNKA VŠE NA JANA PALACHA
VŠE připomněla 48. výročí
upálení Jana Palacha,
který svá vysokoškolská
studia zahájil v září 1966
na Výrobně-ekonomické
fakultě Vysoké školy
ekonomické v Praze.
I proto se VŠE zúčastnila tradičního pietního aktu u posmrtné masky Jana Palacha na průčelí hlavní budovy Filozofické
fakulty, kde za VŠE přednesl krátký projev a položil smuteční věnec kancléř dr. Andrej Tóth.
Datum 16. ledna 1969 se navždy zapsalo do moderních
českých dějin smutným, tragickým, leč hrdinským činem
mladého vysokoškolského studenta Jana Palacha, který se
na protest proti okupaci Československa sovětskými vojsky rozhodl vyburcovat společnost k aktivnímu odporu
prostředkem v naší zemi do té doby zcela ojedinělým – sebeupálením. Byť jakýkoliv celospolečenský aktivní vzdor,
který by zvrátil vývoj naší země, byl pod tlakem tehdejší politické reality již jen stěží představitelný, vzbudil Palachův
čin velký ohlas nejen u nás, ale i v zahraničí.
Přesto, že Jan Palach bývá spojován s Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy, celé dva roky, tedy většinu svého vysokoškolského studentského života, strávil na Vysoké škole
ekonomické. VŠE nebyla sice Palachovou první volbou, nic-

méně víme, že se studiu oboru Ekonomika zemědělství na
tehdejší Fakultě výrobně-ekonomické věnoval s pílí a není
vyloučeno, že tato píle neplynula z hlubšího zájmu o ekonomii. Mohla by o tom svědčit i skutečnost, že zde za dva roky
studia složil celkem 16 zkoušek. Jan Palach se koneckonců
studiu ekonomie věnoval i po přestupu na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v září 1968, kde studoval kombinaci oborů historie a politická ekonomie. I když se Jan Palach
na VŠE dostal „z nouze“, protože ho na Filozofickou fakultu
v roce 1966 nepřijali, mezi svými spolužáky se o tom neměl
vůbec zmiňovat, nikdy si na to stěžovat a dokonce ani prozrazovat, že by na Filozofickou fakultu rád přestoupil.
VŠE byla místem, kde se Jan Palach seznámil s vysokoškolským prostředím a jeho fungováním. Zde se poprvé aktivně
zapojil i do studentského života, na jaře 1968 pomáhal na
VŠE zakládat Akademickou radu studentů a pravděpodobně se stal i členem jejího předsednictva. Na VŠE se rovněž
seznámil s Ladislavem Žižkou, spolužákem, se kterým se
Palach setkával i po svém přestupu na Filozofickou fakultu.
Právě Ladislav Žižka byl pravděpodobně jedním z mála vrstevníků, ke kterému měl Jan Palach nejblíže a ke kterému
byl nejotevřenější. Jemu také koneckonců poslal jeden ze
svých posledních dopisů.
Jan Palach byl studentem, který se kromě studijních povinností nejvíce zajímal o veřejné a politické dění. Právě na
VŠE zažil Jan Palach i zásadní období, které v něm ještě více
prohloubilo zájem o politiku, a to období Pražského jara.
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Liberální prostředí VŠE poloviny 60. let bylo z tohoto hlediska pro Jana Palacha velmi příznivé. Velká část pedagogů
VŠE totiž aktivně podporovala reformní snahy v KSČ a ve
společnosti. Pracovníci VŠE připravovali řadu analýz a podkladových materiálů pro ekonomickou reformu, resp. byli
členy týmů podílejících se na přípravě ekonomické reformy pod vedením významného českého ekonoma Oty Šika.
A dodejme, že tehdejší rektor VŠE Vladimír Kadlec se v dubnu 1968 stal i ministrem školství.
Je tedy bez pochyb, že reformně-akční prostředí VŠE, díky
své roli, jako jedné z teoretických základen národohospodářského života, bylo hlavní intelektuální bází pro formování Jana Palacha jako aktivního vysokoškolského studenta se
širším zájmem o celospolečenské dění, které se pak naplno
projevilo ve druhé polovině roku 1968, kdy již studoval na
Filozofické fakultě. Svědčí o tom i fotky Jana Palacha v obou
indexech. Zatímco z indexu VŠE na nás ještě dívá „klukovsky“ zvědavá tvář osmnáctiletého hocha, z indexu Filozofické fakulty již na nás Jan Palach hledí s vážným a soustředěným pohledem zralého vysokoškoláka, který je připraven

bránit svůj hodnotový žebříček, jenž nabyl v rodinném prostředí a dále jej tříbil během svého vysokoškolského studia.
Navzdory tomu, že za dva roky uplyne od Palachovy smrti
padesát let, odkaz Jana Palacha je stále živým a má stále co
sdělovat i dalším generacím.
Čest jeho památce!

SPORT
SPORTOVNÍ KURZY PRO ABSOLVENTY
Centrum tělesné výchovy a sportu
(CTVS) pořádá pro absolventy
semestrální kurzy. Vybírat můžete
ze Step aerobiku, Kick box aerobiku,
Bosu, Pilates až po Break Dance či
Modern Dance atd. Lekce budou
probíhat především v ranních nebo až
v pozdějších odpoledních hodinách.

Do Zájmových kurzů se můžete hlásit od začátku semestru – září 2017. Výše poplatku za celosemestrální účast je
800 Kč. Více zde: http://ctvs.vse.cz/absolventi/zajmove-letni-sportovni-kurzy-absolventi/
Letní kurzy v Dobronicích „Sportovní týden“ je určen pro
absolventy VŠE se zájmem o aktivní odpočinek formou pohybových aktivit. (Sportovní hry, sporty v přírodě, vhodné
formy gymnastiky, atletika, turistika, soutěže, závody, víceboje, štafety, společenské akce). Registrovat se můžete zde:
http://ctvs.vse.cz/absolventi/zajmove-letni-sportovni-kurzy-absolventi/
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SPORT
NA VŠE PROBĚHL VOLEJBALOVÝ MARATÓN
– 24 HODIN VOLEJBALU
I v letošním roce se ve spolupráci
s Centrem tělovýchovy a sportu VŠE
a studentskou organizací Sport.VSE.cz
podařilo uspořádat tradiční volejbalový
maratón. Studenti tak měli unikátní
příležitost strávit ve škole celých 24
hodin, nikoliv však učením, ale hraním
volejbalu. Díky příspěvku z Grantu
rektora VŠE a České spořitelny navíc
obdrželi krásná památeční trička.
Tento v pořadí již 22. ročník se opět konal v tělocvičně
Staré budovy Vysoké školy ekonomické v Praze. V letošním roce si dalo dostaveníčko 35 volejbalových nadšenců studujících VŠE. Tito hráči byli rozděleni do dvou týmů
s tradičními názvy Hvězdičky a Sluníčka. Jelikož se letos
přihlásilo i velké množství volejbalistů studujících teprve
bakalářské studium, bylo možné rozdělit týmy alespoň
částečně podle stupně studia na starší a mladší.
Tým starších a zkušenějších – Hvězdičky, od prvního zápasu potvrzoval roli favorita a i přes velmi vyrovnaná utkání
vždy dokázal v závěru strhnout vedení na svou stranu. Sluníčkům chvíli trvalo, než se navzájem seznámily a zvykly si
na svůj herní styl, avšak již v třetím utkání dokázaly svého

soupeře porazit. Od té doby již na hřišti probíhala naprosto vyrovnaná bitva, během které se za 24 hodin stihlo odehrát 17 třísetových a jedno dvousetové utkání. Po uplynutí
24 hodin bylo výsledné skóre 29:24 ve prospěch starších
Hvězdiček. Ty tak obhájily svůj loňský triumf, avšak zdaleka ne tak výrazným rozdílem jako loni. Ozdobou maratonu
byla jako obvykle dvě ryze dívčí utkání, kde za mohutné
podpory fandících chlapců byly k vidění opravdu krásné
výměny. Půlnoční zápas zvládly lépe Hvězdičky v poměru
2:1 na sety. V poledne však už měly více sil a štěstí Sluníčka, když své kamarádky zdolaly v třetím setu nejtěsnějším
možný rozdílem 25:23 a oplatily jim tak půlnoční porážku
opět v poměru 2:1 na sety.
Volejbalový maratón je opravdu unikátní událost a každému bych přál zažít jeho atmosféru. I během letošního
ročníku vznikala nová přátelství a utužoval se volejbalový
kolektiv na VŠE. Je mi ctí, že jsem tuto skvělou akci mohl
za podpory všech výše zmiňovaných partnerů a zejména
pana doktora Boštičky letos opět spolupořádat. Věřím,
že si z letošního ročníku všichni odnesli krásné zážitky
a vzpomínky, které si mohou připomenout ve fotogalerii.

Za celý organizační tým
Martin Bárta, FIS
Organizační tým: Martin Bárta, Kateřina Pokorná, Šárka
Dostálová, Matěj Martinák.
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PARTNERSTVÍ
VŠE A AXA UZAVŘELY SMLOUVU O PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI
Předseda sboru jednatelů
společnosti AXA ČR
Robert Gauci a rektorka
Vysoké školy ekonomické
v Praze (VŠE) prof. Ing.
Hana Machková, CSc.,
podepsali Smlouvu
o partnerské spolupráci.
Smlouva zajistí na akademické půdě
odborné přednášky expertů z AXA,
kteří se budou pravidelně setkávat se
studenty. V neposlední řadě partnerství studentům umožní nahlédnout
do praxe prostřednictvím studentských stáží.
„Máme velkou radost, že jsme se stali
partnerem největší ekonomické univerzity v České republice. Velmi nás těší,
že úspěšné partnerství, které jsme s Fakultou podnikohospodářskou VŠE v minulém roce zahájili založením Centra
výzkumu a prevence finančních rizik,
rozšíříme na celou univerzitu. V rámci
naši spolupráce s VŠE zajistíme odborné přednášky a semináře pro studenty. Dále budeme působit v roli garanta
a gestora disertačních i diplomových
prací a v neposlední řadě zajistíme interní studentské stáže, po kterých je
aktuálně vysoká poptávka. Na stážích

studenti získají reálný pohled na život
jedné z největších finančních institucí
na světě,“ říká Robert Gauci, generální
ředitel AXA ČR/SR.
Spolupráce s VŠE začala na podzim
roku 2016 založením Centra výzkumu
a prevence finančních rizik při Fakultě
podnikohospodářské. Centrum staví
aktivity na kombinaci praktických poznatků společnosti AXA a teoretických
znalostí akademických expertů VŠE.
Cílem společných aktivit je kromě jiného prohloubení výzkumu povědomí
a vztahu k finančním rizikům a zkoumání rozhodování o krytí rizik napříč
populací. Kromě realizace výzkumů
a osvětových aktivit se Centrum hodlá
zaměřit i na realizaci sociálních experimentů. Pilotní společnou aktivitou
Fakulty podnikohospodářské se společností AXA bylo zkoumání finančního povědomí studentů prvního ročníku bakalářského studia, zejména pak
toho, jak studenti vnímají rizika, proti
kterým jsou ochotni se pojistit a jak se
chtějí zajistit na stáří.
Dnešním podpisem smlouvy se AXA
stává partnerem celé VŠE. Rektorka VŠE k tomu uvádí: „AXA je vedoucí
společností na světovém pojišťovacím
trhu a patří k nejvýznamnějším francouzským firmám. Ambicí VŠE je spolu-

pracovat se špičkami ve svých oborech
a umožnit tak studentům získávat nejmodernější praktické poznatky. Specifikem partnerství se společností AXA
jsou výzkumné projekty, které již byly
realizovány na Fakultě podnikohospodářské. Jsem ráda, že se díky pozitivní
zkušenosti ze stávající spolupráce vedení společnosti AXA rozhodlo rozšířit partnerství na celou Vysokou školu
ekonomickou. Vím, že se dnes stáváme
partnery zejména proto, že AXA u nás
nachází talentované studenty a své budoucí zaměstnance.“
Francouzská společnost AXA působí
v 64 zemích celého světa, zaměstnává
zhruba 166 000 lidí a počet jejích klientů přesahuje 100 milionů. V České
republice je předmětem podnikání
skupiny zejména zprostředkovatelská
činnost v oblasti smluv penzijního připojištění, pojišťovnictví, stavebního
spoření a vydávání platebních karet.

sobota 4. listopadu 2017
Na akci se můžete registrovat od září 2017.
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PARTNERSTVÍ
VŠE A ŠKODA AUTO, A.S. PODEPSALY DLOUHODOBOU
SMLOUVU O PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI
Ing. Bohdan Wojnar, člen
představenstva Škoda
Auto, a.s. a člen Vědecké
rady VŠE, a rektorka Vysoké
školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Hana Machková, CSc., podepsali Smlouvu o partnerské spolupráci
na dalších pět let.
Jejím hlavním obsahem je pokračování
ve spolupráci v rámci mezinárodní aliance CEMS, kde je Škoda Auto korporátním partnerem, a podpora univerzitního podnikatelského akcelerátoru
xPORT. Spolupráce VŠE a Škoda Auto,
a.s. má řadu forem a k jejímu dynamickému rozvoji došlo od roku 2011. Od té
doby je hlavním společným projektem
spolupráce v rámci mezinárodní aliance CEMS, která sdružuje 30 prestižních
byznys škol z celého světa a více než
70 korporátních partnerů. Ing. Wojnar
i prof. Machková jsou členy Strategického řídícího výboru této aliance.

Odborníci ze Škody Auto na VŠE přednáší, studenti využívají možnosti stáží
a významná je také realizace tzv. blokových seminářů na vybraná strategická témata z oblasti automobilového průmyslu. Studenti z partnerských
vysokých škol VŠE pak často navštěvují
továrnu v Mladé Boleslavi a zároveň
absolvují prezentace o strategii společnosti v Mladé Boleslavi. „Vážíme si
dlouholetého vztahu mezi ŠKODA AUTO
a VŠE, absolventi a studenti z řad této
univerzity působí v naší společnosti nejen na praxích, v Trainee programu, ale
také na strategických odborných místech či manažerských pozicích. Kontinuální spolupráce je pro nás základem
dobrých vztahů a jsme rádi, že na tuto
úspěšnou éru navazujeme právě dnes
obnovením smlouvy,“ uvedl Ing. Wojnar. Rektorka VŠE prof. Machková při
podpisu smlouvy zdůraznila mimořádný přínos členství v CEMS pro Vysokou
školu ekonomickou v Praze. „Velice si
vážím toho, že podepisujeme smlouvu
na pět let. VŠE tak získává jistotu finanč-

ního zázemí pro své členství v alianci, jež
sdružuje ty nejlepší byznys školy na světě. Díky členství v CEMS přebíráme nejnovější poznatky z moderního managementu a naši studenti mohou studovat
ve společném programu ve 29 zemích
světa. Členství v CEMS je zásadní i pro
mezinárodní akreditace.“ Prof. Machková také ocenila skutečnost, že Škoda Auto spolupracuje s VŠE i formou
smluvního výzkumu. V současné době
se jedná například o projekt tzv. car
sharingu, který probíhá ve spolupráci
s ČVUT a ČZÚ. Vyzdvihla i skutečnost,
že Škoda Auto je významným zaměstnavatelem absolventů VŠE.

DĚKAN FPH PODEPSAL SMLOUVU O SPOLUPRÁCI
S PRESTIŽNÍ ČÍNSKOU UNIVERZITOU
Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE, prof.
Ivan Nový, a děkan China Europe International
Business School (CEIBS),
Dr. Yuan Ding, podepsali
smlouvu o spolupráci.
Děkani dojednali konkrétní projekty
v oblasti základního i aplikovaného
výzkumu a v oblasti výměny akademických pracovníků. Výhledově je zvažována i spolupráce v oblasti exekutivního vzdělávání. CEIBS vznikla jako

společný projekt čínské vlády a Evropské Unie. Jejím strategickým partnerem
je European Foundation for Management Development (EFMD). CEIBS je
vůbec první čínskou univerzitou, která
získala jak akreditaci EQUIS, tak akreditaci AACSB. Její programy exekutivního
vzdělávání, MBA a EMBA se umísťují
mezi 30 nejlépe hodnocenými programy v rámci žebříčku Financial Times.
FPH je jednou z pěti středoevropských
ekonomických fakult, se kterými CEIBS
uzavřela smlouvu o spolupráci. Dalšími
partnery této spolupráce jsou Kozmins-

ki University, Corvinus University of Budapest, University of Ljubljana a University of Latvia.
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OCENĚNÍ
PROGRAM CEMS MIM SE UMÍSTIL V TOP 10 ŽEBŘÍČKU
THE ECONOMIST MIM RANKING
Magisterský program CEMS
MIM vyučovaný na Fakultě
podnikohospodářské se
umístil 9. v rankingu The
Economist Master in Management Ranking 2017.
„Svět se neustále polarizuje a skutečnost, že program CEMS MIM se v žebříčku
umístil devátý, nám připomíná, že pouze
překonáváním bariér, nikoliv jejich vytvářením, můžeme dosáhnout globální

prosperity a míru. CEMS, globální aliance akademických členů a korporátních
partnerů, vznikla za účelem připravit
budoucí generace leadrů vést organizace v multilinguálním a multikulturním
světě businessu. Naši absolventi jsou globální občané, kteří rozumí hodnotě kulturní diversity a jak může být pozitivně
využita v celé společnosti. Do budoucnosti hledíme s jistotou a vědomím, že
CEMS graduanti budou ve vedení mnoha
světově významných organizací.“ – Ro-

land Siegers, CEMS Executive Director.
Vysoká škola ekonomická je členem
CEMS Aliance od roku 1998. Studenti
mohou podávat přihlášky do akademického roku 2018/2019 nejpozději
do 28. února 2018.

REKTORKA VŠE USPĚLA PODRUHÉ V ANKETĚ TOP ŽENY ČESKA
Hospodářské noviny
vyhlásily dne 23. ledna
2017 výsledky 12. ročníku
ankety TOP ženy Česka.
Jednou z 25 oceněných žen
české veřejné sféry se stala
rektorka VŠE prof. Ing. Hana
Machková, CSc.
V letošním ročníku ankety bylo nominováno téměř 300 žen. Nominovat mohla
veřejnost, jednotlivé společnosti i porotci. Odborná porota pod vedením
prof. Jiřího Drahoše, předsedy Akademie věd ČR, vybrala 25 nejúspěšnějších
žen českého byznysu a 25 žen, které se
angažují v oblasti veřejné sféry. V porotě zasedlo 16 hlavních porotců, například ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský, generální ředitel České
filharmonie David Mareček nebo členka
představenstva ČEZ Michaela Chaloupková. Poprvé byly také oceněny ženy
v kategorii start-up.
Hlavními kritérii při hodnocení byly vliv
působení nominované ženy na veřejný
život v České republice, zda nominova-

ná dosáhla ve svém oboru výrazného
úspěchu a její působení významně přesahuje hranice instituce, v níž pracuje,
a jestli ve funkci působila minimálně od
1. ledna do 1. září daného roku. Při hodnocení odborná porota dále přihlížela
k významu instituce, v níž kandidátka
pracuje, brala v úvahu její vliv na chod
instituce, úspěchy dosažené po dobu
působení v manažerské pozici a také
vztah hodnocené ke společenské odpovědnosti.
Na včerejším slavnostním večeru ve
Fóru Karlín bylo jmenovitě vyhlášeno
pořadí prvních tří žen v každé kategorii.
V oblasti veřejné sféry zvítězila profesorka Blanka Říhová z Mikrobiologického ústavu AV ČR, na druhém místě se
umístila Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colors of Ostrava a třetí místo obsadila ředitelka Výboru dobré vůle nadace
Olgy Havlové Milena Černá.
Večerem provázel moderátor Daniel
Stach, který na VŠE studoval obor Mezinárodní obchod. O volbě tohoto oboru
promluvil např. v rozhovoru pro iList,
kde řekl: „Mezinárodní vztahy mě zajímají – baví mě ta provázanost, to, co se stane
s mexickým trhem v okamžiku, kdy Čínská

národní banka uvolní devizové rezervy.
Proto byl Mezinárodní obchod moje první
volba.“
Rektorka VŠE své umístění okomentovala následovně: „Uspět druhý rok za sebou v tak prestižní anketě je velká pocta.
Ocenění však nepatří pouze mně, ale patří
celé Vysoké škole ekonomické v Praze, která má u odborné poroty i široké veřejnosti
velmi dobré jméno. Jsem také ráda, že se
ženy v oblasti veřejné sféry prosazují stále
více. V roce 2017 se budu například těšit
na spolupráci s prof. Zažímalovou, nově
zvolenou předsedkyní Akademie věd,
paní ministryní Valachovou i předsedkyní
GA ČR dr. Valkárovou a její místopředsedkyní prof. Hronovou.“
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OCENĚNÍ
ALENA PLÁŠKOVÁ Z FPH BYLA OCENĚNA
ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS V PÉČI O KVALITU
Ing. Alena Plášková, CSc.
z Fakulty podnikohospodářské se dlouhodobě
věnuje systémům managementu a nástrojům managementu kvality. Za svůj
mimořádný přínos v této
oblasti získala na konci
roku dvě ocenění, jedno je
dokonce zahraniční.
První ocenění je prestižní Cena Anežky
Žaludové pro osobnosti, které se mimořádným způsobem zasloužily o roz-

voj péče o kvalitu v naší zemi. Cena
se každoročně předává na Pražském
hradě při udělování Národních cen za
kvalitu a společenskou odpovědnost.
Druhým, mezinárodním oceněním je
certifikát uznání (Certificate of Appreciation) Izraelské společnosti pro kvalitu (ISQ). Cenu Plášková získala na mezinárodní konferenci ISQ v Tel Avivu, kde
kromě odborného programu proběhlo
i několik slavnostních událostí. Jednou
z nich bylo právě předání certifikátu
uznání.
Ing. Alena Plášková, CSc. je čestná
předsedkyně České společnosti pro

jakost. Na Fakultě podnikohospodářské vyučuje například Management
kvality, bezpečnosti a environmentu,
Společenskou odpovědnost firem či
Metody a techniky v managementu
kvality a Lean Six Sigma.

K STÝM NAROZENINÁM PŘEVZAL VÁCLAV ČERVENKA,
BÝVALÝ ZAMĚSTNANEC CTVS, PAMĚTNÍ MEDAILI VŠE
K stým narozeninám udělil
v Akademickém klubu VŠE
kvestor Ing. Libor Svoboda,
zástupce rektorky VŠE prof.
Ing. Hany Machkové, CSc.,
pamětní medaili bývalému
zaměstnanci CTVS panu
Václavu Červenkovi.
Václav Červenka zasvětil celý svůj život sportu a výuce tělesné výchovy. Je
mimořádnou osobností, která ovlivnila
několik generací studentů i kolegů. Byl
jim vzorem nejenom po stránce sportovní, ale i lidské.
Narodil se 21. března roku 1917 a v mládí navštěvoval Baťovu školu práce pro
Mladé muže. Po válce a přerušení studia se stal důstojníkem jezdectva ČSA.
V pozdějších letech absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, úsek
posluchačů TV. Svatbu měl v Chrámu
Sv. Víta na Pražském hradě.
Mezi roky 1946 až 1950 pracoval

v Ústavu pro tělesnou výchovu v Praze. Od roku 1950 byl tělovýchovným
inspektorem v Praze 10 a následně
krajským instruktorem pro tělovýchovu v Praze. Převážnou část svého profesního života pak strávil na Katedře
tělesné výchovy Vysoké školy ekonomické v Praze, kde pracoval mezi lety
1953 až 1980.
Pan Václav Červenka významně ovlivnil podobu tělesné výchovy na vysokých školách, kde se spolupodílel na
vypracování tělovýchovných osnov,
působil v komisi mládeže a svazu lyžařů ČSTV a byl také ředitelem technického zabezpečení na Zimní světové
univerziádě 1964. Ve vysokoškolské
tělovýchovné jednotě Ekonom zastával post vedoucího odboru turistiky,
skialpinismu a kanoistiky.
Jeho specializací a vášní byly zejména
sporty v přírodě, horolezectví, vysokohorská turistika a skialpinismus, tedy
z dnešního pohledu sporty mimořádně moderní. Jeho milované hory mu

také připravily dvě osudové rány, kdy
mu nejprve vzaly ženu, která zemřela
po pádu ze skály na Slovensku a poté
v r. 1980 zahynul v lavině při zimním
přechodu Nízkých Tater jeho zeť, učitel
FTVS, Pavel Tajovský. Přesto nikdy neztratil optimismus a životní elán, který
obdivujeme dodnes.
K takto významnému životnímu jubileu panu Červenkovi gratulujeme
a přejeme pevné zdraví a hodně sil
i do budoucna!
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OCENĚNÍ
EMERITNÍ REKTOR VŠE RICHARD HINDLS SE STAL
VÍTĚZEM CENY WERNERA VON SIEMENSE V KATEGORII
NEJLEPŠÍ PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK
V únoru 2017 proběhlo
v Betlémské kapli v Praze
slavnostní vyhlášení 19. ročníku Ceny Wernera von Siemense. V kategorii Nejlepší
pedagogický pracovník
převzal ocenění emeritní
rektor VŠE prof. Ing. Richard
Hindls, CSc., dr. h. c.

Prof. Hindls je vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE, emeritní
děkan Fakulty informatiky a statistiky
VŠE a emeritní rektor VŠE. Dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější a nejúspěšnější pedagogy VŠE.Začínal ještě
jako student coby lektor katedry statistiky, po absolutoriu se stal asistentem.
V současné době má odučeno úctyhodných téměř 90 semestrů napříč
všemi stupni studia, od bakaláře přes
magistra a doktoranda až po profesní

vzdělávání. V anketách studentů patří
po celá desetiletí tradičně k nejlépe
hodnoceným. Oblibu u studentů dokládá i zisk titulu Rektor roku udělený
Českou studentskou unií v roce 2013.
Jeho pedagogické působení je mnohostranné a zcela zásadní a nejde jen
o špičkovou výuku. Prof. Hindls je především respektovaným organizátorem a průkopníkem vysokoškolských
oborů, řadu z nich vytvořil, inicioval
a garantoval je. Je i autorem mnoha
významných učebnic v oblasti statistiky. Vedle toho je rovněž členem některých mezinárodních grémií, která
se bezprostředně zabývají obsahem
a změnami forem univerzitní výuky.
V neposlední řadě je i spoluautorem
v zahraničí publikovaných podrobných
analýz, které se speciálně věnují didaktice univerzitní výuky.
Vedle nepřehlédnutelné výuky a organizačních aktivit je i spoluautorem
významných statistických učebnic. Ty
dnes tvoří páteř výuky statistiky na
řadě fakult (např. učebnice Statistika
pro ekonomy dosáhla už osmi vydání
a lze ji nalézt v osnovách statistické
výuky na fakultách téměř v celé republice). Je rovněž spoluautorem první

české učebnice Národního účetnictví,
zároveň v 90. letech stál u zrodu univerzitní výuky této disciplíny. Celkově
mezi publikacemi prof. Hindlse nalezneme na 30 učebnic a slovníků a 26
skript. V rámci jednotlivých kategorií
Ceny Wernera von Siemense jé dále
vyhlašován Nejvýznamnější výsledek
základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace, Nejlepší
diplomová práce, Nejlepší disertační
práce a zvláštní ocenění v kategoriích
Nejlepší disertační práce psaná ženou
a Ocenění za překonání překážek při
studiu. Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je, kromě motivování
mladých talentů a upevňování pozitivního vztahu jejich i širší veřejnosti
k vědě, především snaha dostat poznatky co nejrychleji do praxe. Oceňování pedagogů má pak přispívat ke
zvýšení celkové prestiže učitelského
povolání a snaze poukázat na mnohdy
velmi dobrou spolupráci mezi univerzitami a akademiky samotnými. Záštitu
nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo průmyslu a obchodu
a Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

UDĚLENÍ TITULU DOCTOR OECONOMIAE
HONORIS CAUSA PROF. HANSI-WERNERU SINNOVI
Profesor Hans-Werner Sinn je mezinárodně renomovaný vědec v oblasti obecné makroekonomie
a hospodářské politiky a jeden z nejvlivnějších ekonomů dneška. Rektorka Vysoké školy ekonomické
v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala
profesorovi Sinnovi diplom čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ v únoru 2017.
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OCENĚNÍ
VŠE V PRESTIŽNÍM MEZINÁRODNÍM ŽEBŘÍČKU
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT 2017
Obor VŠE ekonomie a ekonometrie se
v prestižním
mezinárodním
žebříčku QS
World University
Rankings by Subject 2017
umístil mezi 250 nejlepšími
obory na světě. V České
republice uspěly v tomto
oboru pouze VŠE a Univerzita Karlova. V zemích
střední Evropy pak další
dvě polské a dvě maďarské
vysoké školy.
QS World University Rankings by Subject je hodnocením oborovým, které
vychází ze čtyř kvalitativních kritérií.
První dvě kritéria hodnotí mezinárodní pověst a uznání univerzity v akademické obci (academic reputation)
a mezi zaměstnavateli (employer reputation). Další dvě kritéria hodnotí

kvalitu vědecko-výzkumné činnosti.
Sledován je počet citací na učitele
v databázi Scopus během posledních
pěti let (research citation per paper)
a tzv. h-index, který je uznávaným metodologickým nástrojem na hodnocení publikačních ohlasů odborných
článků. QS zveřejňuje přesné pořadí
u 50 nejlepších univerzit, pro další jsou
uváděny intervaly. Za každé kritérium
může vysoká škola získat maximálně
100 bodů. Na webových stránkách je
možné u jednotlivých kritérií dohledat
i přesné pořadí vysokých škol. Dlouhodobým cílem VŠE je získat pro ekonomické obory vedoucí postavení mezi
zeměmi střední Evropy. Následující
srovnání proto ukazuje výsledky VŠE
v porovnání s Univerzitou Karlovou
a úspěšnými maďarskými a polskými
univerzitami. V žebříčku se neumístila
žádná slovenská univerzita.
„Z letošních výsledků pro obory ekonomie a ekonometrie mám radost. 167.
místo na světě a první místo ve střední
Evropě sdílené se soukromou školou
financovanou Georgem Sorosem v kritériu akademické reputace potvrzuje,

že VŠE je dobrá značka a má mezi mezinárodní akademickou obcí velmi dobré
jméno. Pozitivní je i hodnocení zaměstnavatelů našich absolventů. Dlouhodobou slabší stránkou VŠE jsou výsledky
v oblasti vědecko-výzkumné činnosti,
tam máme co zlepšovat. Věřím ale, že při
klesajících počtech studentů budou mít
naši učitelé více prostoru na publikační
aktivity“, hodnotí výsledky rektorka
VŠE prof. Machková.
Pořadí nejlepších univerzit v oboru
ekonomie a ekonometrie:
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
2. Harvard University, USA
3. Stanford University, USA
4. University of California, Berkeley
(UCB), USA
5. LSE – London School of Economics and Political Science, UK
6. Princeton University, USA
7. University of Chicago University
of Chicago, USA
8. University of Oxford, UK
9. Yale University, USA
10. Columbia University, USA

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ ZÍSKALA
INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACI EQUIS
Fakulta podnikohospodářská VŠE získala
jako jediná v České republice prestižní
mezinárodní akreditaci EQUIS.
Tuto akreditaci uděluje EFMD pouze fakultám se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. Fakulta se tak zařadila
po bok nejlepších „business schools“, jakými jsou
například HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University
of St. Gallen. Na celém světě má akreditaci EQUIS
jen 167 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byz-

nys fakult. Ve střední a východní Evropě se akreditací může
pochlubit ještě polská soukromá Kozminski University, ruská
Graduate School of Management (St. Petersburg University)
a slovinská Faculty of Economics (University of Ljubljana). Akreditační proces trval dva roky. Komise hodnotila FPH na základě
informací poskytnutých v tzv. sebehodnotící zprávě, následného auditu procesů na místě a ověření všech zjištění důkladnými
rozhovory s vedením fakulty i vedením VŠE, zaměstnanci, studenty, absolventy a korporátními partnery. „Jsem rád, že Fakulta podnikohospodářská
VŠE nyní oficiálně patří mezi světovou špičku,“ říká
děkan fakulty prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a dodává:
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„O kvalitě fakulty vypovídá ale i pravidelné umisťování dvou
našich oborů v prestižním žebříčku Financial Times, stejně jako
excelentní hodnocení našich absolventů zaměstnavateli.“ Základním cílem akreditace EQUIS, který vychází z poslání EFMD,
je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou
kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací
s praxí. Instituce s akreditací EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu ve všech svých aktivitách, ale i vysoký stupeň internacionalizace. Hodnoceny jsou mimo jiné řídící procesy fakulty, kvalita studijních programů, kvalita studijního procesu,

kvalita akademických pracovníků, kvalita výzkumné činnosti,
kvalita exekutivního vzdělávání, finanční management, mezinárodní přesah a provázanost s korporátní sférou. Rektorka
VŠE prof. Machková byla jedním z prvních gratulantů. „Fakultě
podnikohospodářské se podařilo získat institucionální akreditaci, která posunuje manažerské vzdělání na VŠE k mezinárodní elitě. Vím, kolik úsilí musela FPH pod vedením děkana
Nového vynaložit pro získání této akreditace a jak byly změny,
kterými fakulta v minulých třech letech prošla, těžké. Díky nim
se ale podařilo splnit náročná hodnotící kritéria a FPH si dnešní
úspěch určitě zaslouží.“

REKTORKA VŠE BYLA ZVOLENA DO PŘEDSEDNICTVA
EVROPSKÉ UNIVERZITNÍ ASOCIACE
Prof. Machková byla 6. dubna v Bergenu zvolena do
předsednictva EUA na
funkční období 2017–2021.
EUA je největší evropskou univerzitní asociací, která v současné době sdružuje 850
členů ze 47 zemí. Rektorka VŠE byla nominována za Českou konferenci rektorů
a byla zvolena druhým nejvyšším počtem
hlasů. Členy Evropské univerzitní asociace (European University Association) jsou
jak jednotlivé univerzity, tak jejich reprezentace. Jedná se celkem o 33 národních konferencí rektorů, 800 evropských
univerzit, jež působí v tzv. evropském
vzdělávacím prostoru (European Higher
Education Area) a 25 přidružených členů

z neevropských zemí. Na univerzitách,
které jsou členy EUA, studuje 17 milionů
studentů. EUA proto významným způsobem ovlivňuje dění v oblasti vysokého
školství a je oficiálním konzultantem Evropské komise například pro programy
Horizon 2020 nebo Erasmus+. Prof. Machková byla zvolena spolu s rektorem britské University of Leicester prof. Boyelem
a emeritním rektorem irské University
College Cork prof. Murphym na výroční
konferenci EUA. Dnešním dnem se stala
členem devítičlenného předsednictva na
čtyřleté funkční období.
„Gratuluji rektorce VŠE prof. Machkové ke
zvolení do nejvýznamnější evropské univerzitní asociace. ČKR nominovala prof.
Machkovou proto, že je mezinárodně uzná-

vanou osobností a jsem rád, že v tajné volbě výrazně uspěla. Je to dobrá zpráva nejen
pro paní rektorku, ale i pro české vysoké
školství, které má v Evropě velmi dobré jméno,“ konstatoval předseda ČKR a rektor
Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Na fotografii je paní rektorka s prezidentem
EUA profesorem Rolfem Tarachem z University
of Luxembourg.

KONTAKT

LINKEDIN – ZŮSTAŇTE S VŠE VE SPOJENÍ
Máte svůj profesní profil na LinkedInu? Zůstaňte prostřednictvím této sítě ve spojení se svou Alma mater. Sledujte
novinky týkající se kariéry absolventů VŠE, akce pro absolventy i důležité milníky VŠE. Univerzitní profil Vysoké školy
ekonomické v Praze spojuje uživatele, kteří na svém osobním profilu uvedou VŠE v položce „vzdělání“. Při zadávání
vzdělání by se Vám v rolovacím menu měla spolu s logem objevit pod stejným názvem. Pro všechny absolventy je
také vytvořena skupina VSE Prague Alumni. Neváhejte zažádat o členství! Do diskuzí se můžete zapojit na fakultních
skupinách vytvořených pod skupinou VSE Prague Alumni. Posílejte svým fakultám zpětnou vazbu, doporučujte odborníky z praxe a získávejte informace o akcích pořádaných vaší fakultou. Stačí zažádat o členství.
Faculty of Finance and Accounting / Fakulta financí a účetnictví
Faculty of International Relations / Fakulta mezinárodních vztahů
Faculty of Business Administration / Fakulta podnikohospodářská
Faculty of Informatics and Statistic / Fakulta informatiky a statistiky
Faculty of Economics / Národohospodářská fakulta
Faculty of Management / Fakulta management

http://ka.vse.cz
http://absolventi.vse.cz

