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P R O  A B S O L V E N T Y  V Š E

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je tomu už několik let, kdy jsem vás, stejně jako dnes, oslovil 
v úvodníku historicky prvního čísla Zpravodaje, věnovaného Vám, 
absolventům VŠE. Od té doby vás informujeme o mnohém, co se 
na VŠE děje, i o tom, co se pro vás absolventy připravovalo a při-
pravuje. Potkávali jsme se na Dni s VŠE, na Plese VŠE i při dalších 
příležitostech. 

V těchto dnech, konkrétně dnem 31. 1. 2014, vypršel můj zákon-
ný osmiletý mandát, doba, během níž se mně dostalo té neo-
byčejné cti stát včele respektovaného univerzitního pracoviště, 
jakým Vysoká škola ekonomická v Praze nepochybně je. Spojení 
dobrého jména školy a úspěšných absolventů je důležitým mo-
mentem v životě každé univerzity. Věřím, že vztahy, které jsme 
navázali, i v dalších letech zůstanou inspirací pro VŠE a pro vás 
připomenutím vašich studentských roků.

Děkuji vám všem za spolupráci, přeji hodně osobní pohody a s ubí-
hajícím časem stále pěknější vzpomínky na naši Alma Mater.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
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DEN S VŠE 2013

SEDMÝ ROČNÍK DNE VĚDY OPĚT NA VŠE

Den s VŠE 2013 se konal při výročí 60. let 
od založení Vaší Alma mater.

Za dlouhou dobu existence VŠE se univerzita postupně 
rozšiřovala a zvyšovala své kvality, což je patrné i z mnoha 
získaných mezinárodních ocenění.

Úvod akce začal velkolepým vystoupením Symfonického 
orchestru VŠE, který zahrál skladbu „Vyšehrad“ z cyklu 
Má vlast od Bedřicha Smetany. Velkým překvapením pro 
účastníky byl doprovod na klavír celého orchestru panem 
rektorem Richardem Hindlsem na skladbu „Memory“ 
z muzikálu Cats od Andrew Lloyd Webbera. Každá z fakult 
VŠE zorganizovala zajímavý odborný program na atraktivní 
témata s řadou významných hostů, poté následoval raut.

Na Dni s VŠE 2013 jste také mohli vidět mnoho 
talentovaných studentů a absolventů, kteří si pro Vás 
připravili vystoupení v rámci kulturního programu. 
K vidění byla pohybová i pěvecká vystoupení účastníků 
univerzitní soutěže VŠE HLEDÁ TALENT, divadelní 
představení studentských spolků a hudební doprovod 
při příchodu a po celou dobu rautu. Smyčku krátkých 

filmů v sekci VŠE očima kamery připravila Grafická 
a multimediální laboratoř VŠE. V tomto bloku mohli 
účastníci akce vidět i novodobý vývoj VŠE ve fotografiích. 
Zde můžete shlédnout video s fotodokumentací.

Závěrem večera koncertoval v atriu Rajské budovy 
trojnásobný Zlatý slavík Dalibor Janda spolu se svojí 
dcerou Jiřinou Annou.

Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii. Zde můžete shlédnout krátké video, které 
je sestřihem celé akce.

15. listopadu 2013 se v prostorách Vysoké 
školy ekonomické v Praze (VŠE) uskutečnil 
již sedmý ročník akce Scientia Pragensis – 
Den vědy na pražských vysokých školách. 

Jedná se o unikátní projekt, který přesahuje hranice vědy 
a stává se kulturní událostí s širokým významem. Cílem 
akce je ukázat vysoké školy nejen jako vzdělávací insti-
tuce, ale i jako výzkumná pracoviště, a zároveň přiblížit 
vědu a vědeckou činnost na pražských univerzitách široké 
veřejnosti formou přednášek a prezentací konkrétních 
ukázek aplikace vědy.

Účastníky čekaly zajímavé přednášky od genetiky, přes 
farmakologii, kvantovou teorii, statistiku, marketing až 
po historii či teologii, a to v podání odborníků, kteří se da-
nými tématy zabývají. Další atraktivní částí programu byly 

stánky jednotlivých vysokých škol. 
ČVUT představilo například unikátní 
model formule CTU CarTech či zaří-
zení Eyetracker ke sledování pohledů 
pro zkoumání řidičů ve standardních 
a mezních situacích. ČZU umožnilo 
vyzkoušet systém Plantograf V07 pro 

analýzu chůze člověka či tradičně ochutnat pivo „Such-
dolský Jeník“, UK prostřednictvím projekcí ukázalo „vznik 
a život léku“ a zaměřilo se zejména na kyselinu acetyl-
salicylovou známou jako „aspirin“. VŠE nabídla například 
měření zaujetí diváka multimediálního videa prostřednic-
tvím monitorování jeho nervové aktivity a VŠCHT kouzlila 
s tekutým dusíkem a suchým ledem a tradičně nabídla 
oblíbenou zmrzlinu vyrobenou právě za použití dusíku. 
Podrobné informace o akci najdete na webových strán-
kách www.sciprag.cz 
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Během své existence se Den s VŠE již stal tradičním 
setkáním absolventů na půdě Alma Mater. Letošní Den 
s VŠE se bude konat v sobotu dne 17. května 2014. 
Věříme, že i v roce 2014 přijmete naše pozvání a přijde-
te strávit příjemné sobotní odpoledne a večer na půdě 
Vaší Alma Mater. Můžete se těšit na bohatý odborný 
a kulturní program s doprovodným gurmánským 
zážitkem. O podrobnostech akce Vás budeme v dosta-
tečném předstihu informovat na stránkách densvse.
cz. Video z minulého roku můžete nalézt na stránkách 
http://www.densvse.cz/2013

DEN S VŠE 2014

http://www.vse.cz/media/TZ_FT-business-schools-ranking-2012.pdf
http://www.vsehledatalent.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=CAD97hO02kI
http://www.densvse.cz/2013/fotogalerie/
https://www.youtube.com/watch?v=CAD97hO02kI
www.sciprag.cz
http://www.densvse.cz/2014/
http://www.densvse.cz/2014/
http://www.densvse.cz/2013


Dne 4. prosince 2013 se opět po roce 
otevřely brány pražské Lucerny, 
aby se v prostorách Velkého sálu, 
Lucerna Music Baru a Restaurace 
v Lucerně uskutečnil již čtvrtý ročník 
Reprezentačního plesu Vysoké školy 
ekonomické. 

Jedná se o největší ples v České republice a jeden 
z největších v Evropě. Akce byla výjimečná i proto, že 
se konala v rámci oslav výročí 60 let od založení Vysoké 
školy ekonomické. Na návštěvníky čekal jako již tra-
dičně pestrý program plný tance, zábavy i atraktivních 
vystoupení. Novinkou bylo přenesení části programu 
do nejmenšího ze tří prostorů – art deco restaurace 
Hospoda v Lucerně, kde vystoupilo v několika blocích 
smyčcové kvarteto Bowbreakers. Ples byl ve Velkém 
sálu Lucerny zahájen pásmem vídeňských valčíků v po-
dání Symfonického orchestru VŠE. Poté nastoupil Big 
Band Vladislava Brože, který hrál k poslechu i tanci až 
do konce programu. Večer zpestřila vystoupení finalistů 
soutěže VŠE HLEDÁ TALENT 2013, která oceňuje umění 
studentů i absolventů VŠE. V roce 2013 se na nejvyšších 
příčkách umístili tanečníci s mezinárodní třídou, pro-
fesionální akrobaté a sóloví zpěváci. V Lucerna Music 
Baru se návštěvníci plesu mohli bavit na videodiskoté-
ce, která nabídla pestrou směs žánrů i oblíbené latino 
rytmy. Na své si přišli i příznivci ostřejší muziky, kterou 
během svého hodinového koncertu hrála rocková sku-
pina Other way. Z Lucerna Music Baru bylo možné pro-
jít přímo do restaurace, kde si mohli návštěvníci plesu 
až do ranních hodin vybrat z menu studených i teplých 
jídel a ochutnat již tradiční míchaný nápoj „Drink VŠE“. 
Reprezentačního plesu VŠE se zúčastnilo více než 3000 
návštěvníků. Jednalo se o důstojné vyvrcholení celého 
roku oslav 60 let výročí od založení Vysoké školy ekono-
mické v Praze.

Pátý ročník společenské akce 
Reprezentační ples VŠE navazuje 
na obnovenou tradici plesů školy. 
Dle odhadů RPC přibližně třetinu 
návštěvníků plesu dlouhodobě tvoří 
absolventi. 

Jedná se tedy o více než 1000 absolventů, kteří se 
každoročně scházejí v prostorách pražské Lucerny. Akce 
není jen o tanci, jedná se o společenskou událost, kde 
návštěvníci navazují nové kontakty nebo potkávají 
své bývalé spolužáky a přátele. Kromě Velkého sálu 
a Lucerna Music Baru, kde je zábava vždy v plném 
proudu, lze navštívit i klidnější prostor pro popovídání 
s přáteli. Součástí plesu je i restaurace v art deco stylu 
s názvem Hospoda v Lucerně.

Stejně jako v minulém roce budou mít absolventi 
možnost získat volné vstupenky na ples v rámci členství 
v Klubu absolventů. Více informací o výhodách Klubu 
absolventů naleznete na straně 7.

Reprezentační Ples VŠE 2014 se uskuteční ve středu 
3. prosince 2014.

Vrcholem večera bude vystoupení finalistů soutěže 
VŠE HLEDÁ TALENT, do které se může přihlásit každý 
student, absolvent i pedagog VŠE. 

Podrobnosti najdete jak na webových stránkách plesu, 
tak např. na absolventském webu http://absolventi.
vse.cz.
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PLES 2013 PLES 2014

V prosinci 2013 Financial Times zveřejnily 
výsledky hodnocení evropských 
vysokých škol za rok 2013. 

Vysoká škola ekonomická v Praze se v European Business 
Schools Rankingu umístila na 75. místě v Evropě. 
V žebříčku nejlepších evropských škol je zastoupeno 
celkem 18 zemí a pouze 3 vysoké školy ze zemí střední 
a východní Evropy.

EUROPEAN BUSINESS 
SCHOOLS RANKING 2013

http://www.plesvse.cz/
http://absolventi.vse.cz
http://absolventi.vse.cz


Fakulta informatiky a statistiky 
ve spolupráci s Rozvojovým 
a poradenským centrem VŠE 
pozvala své absolventy na setkání 
příznivců svobodného softwaru 
u příležitosti 30. výročí projektu 
GNU, které se konalo na VŠE 
v sobotu 28. září.

Program probíhal celý den a vyslech-
nout jste mohli následující přednášky:

 František Kučera – Hnutí GNU 
a kultura hackerů na MIT

 Jan Hrach – Kryptografická měna 
Bitcoin – svoboda, nezávislost 
i nové obchodní příležitosti

 František Kučera – Nejen software, 
ale i svobodný hardware a umění 
– dron (hexakoptéra) s otevřeným 
firmwarem, svobodný 3D tisk

 Filip Kłębczyk – Sailfish OS – nový 
operační systém pro mobilní 
zařízení založený na GNU/Linuxu

Před třiceti lety oznámil Richard 
Stallman svůj záměr vytvořit svobodný 

operační systém GNU. Od té doby se 
tento systém a svobodný software obec-
ně rozšířil do řady oblastí – GNU/Linux 
dnes pohání jak většinu nejvýkonnějších 
superpočítačů světa, tak i běžné servery 
(včetně těch v naší škole, kde nad tímto 
systémem provozujeme ISIS a další 
aplikace), tři čtvrtiny chytrých mobilních 
telefonů používají Android a mnoha 
dalších zařízení včetně desktopů.

Jan Hrach ve své přednášce seznámil 
účastníky s virtuální kryptografickou 
měnou Bitcoin. Tato měna je „krytá“ 
výpočetním výkonem, což znamená, že 
si žádná centrální autorita nemůže jen 
tak natisknout nové peníze a znehod-
notit ostatním jejich úspory. Dozvěděli 
jsme se také něco o skriptovatelných 
transakcích, díky kterým lze např. 
bezpečně poskytnout finanční zálohu 
nebo o tzv. barevných bitcoinech, které 
lze použít např. při pronájmu nemovi-
tosti k prokázání totožnosti nájemníka.
Filip Kłębczyk přijel představit Sailfis-
hOS – svobodný operační systém pro 

mobilní telefony a tablety. SailfishOS 
je postavený na systému GNU/Linux 
a má ambice být otevřenější a svobod-
nější alternativou k hojně rozšířenému 
Androidu. 

František Kučera mluvil o tom, jak svo-
bodný software inspiroval i další oblasti 
jako je umění či hardware. Vzniká např. 
svobodná hudba (viz Jamendo), kterou 
mohou lidé nejen poslouchat, ale díky 
licencím CreativeCommons nebo GNU 
FDL i legálně šířit, remixovat, upravit 
nebo třeba smíchat se svým videem 
a vytvořit tak nové dílo.

K vidění byla i otevřená hexakoptéra 
(vrtulník se šesti vrtulemi) a výrobky 
z 3D tiskárny.

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ SVOBODNÉHO SOFTWARU PŘI 
PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ PROJEKTU GNU

Studenti a absolventi VŠE 
mají každoročně šanci 
osobně se seznámit s pra-
covními nabídkami pres-
tižních zaměstnavatelů 
a dalších firem, které jim 
mohou pomoci v počátcích 
pracovní kariéry.

Novinkou od roku 2013 je rozšířený 
doprovodný program. Na veletrhu 
můžete vidět nejen tradiční prezen-
tace jednotlivých firem, panelové 
diskuze a konzultace CV. Také je 
možné s odborníkem zkonzultovat 
podnikatelský záměr a zdarma si vy-
plnit osobnostní test. Dále si můžete 

nechat zhotovit profesionální fotogra-
fii pro své CV. 

Absolventi VŠE mohou zvýšit svoji 
šanci a úspěch registrací v seznamu, 
který dostane každý vystavovatel. 

Seznam obsahuje informace o studij-
ním zaměření, jazykových znalostech, 
dosavadní praxi, profesních prefe-
rencích přihlášených zájemců včetně 
jejich kontaktních údajů. Ti z návštěv-
níků, kteří se zaregistrují a po vele-
trhu poskytnou zpětnou vazbu, mají 
možnost vyhrát exkluzivní služby RPC 
(Individuální kariérové poradenství 
a Psychologickou diagnostiku). 

Všechny informace o nadcházejícím 
Veletrhu ŠANCE 2014 a jeho pro-
gramu najdete na http://rpc.vse.cz/
sance/aktualni-rocnik/.
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VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŠANCE
Jarní běh ŠANCE se uskuteční 18. a 19. 3. 2014.

http://rpc.vse.cz/sance/prezentace/
http://rpc.vse.cz/sance/prezentace/
http://rpc.vse.cz/sance/panelove-diskuze/
http://rpc.vse.cz/sance/panelove-diskuze/
http://rpc.vse.cz/sance/konzultace-cv/
http://rpc.vse.cz/sance-konzultace-podnikatelskeho-zameru/
http://rpc.vse.cz/sance-konzultace-podnikatelskeho-zameru/
http://rpc.vse.cz/sance-konzultace-podnikatelskeho-zameru/
https://www.vse.cz/registrace/
http://rpc.vse.cz/sance/aktualni-rocnik
http://rpc.vse.cz/sance/aktualni-rocnik


Rozvojové a poradenské 
centrum ve spolupráci 
s Centrem tělesné výcho-
vy a sportu (CTVS) pořádá 
pro absolventy každoročně 
oblíbený týdenní sportovní 
kurz v Dobronicích. 

Vzhledem k zájmu o sportovní aktivity 
ze strany absolventů i v průběhu celé-
ho roku, byla nabídka rozšířena o kurzy 
dlouhodobé. Širokou nabídku Zájmo-

vých kurzů mohli poprvé absolventi 
využít na podzim 2012. Vybírat jste 
mohli ze Step aerobiku, Kick box aero-
biku, Bosu, Pilates až po Break Dance 
či Modern Dance. Snažili jsme se zo-
hlednit časové preference absolventů, 
a proto lekce probíhaly buď v ranních 
nebo až v pozdějších odpoledních ho-
dinách.Od letního semestru 2013/2014 
pro Vás CTVS opět připraví možnost 
přihlášení do Zájmových kurzů od za-
čátku semestru (24. 2. 2014). V prvních 

dvou týdnech výuky se zájemci mohou 
nezávazně zúčastnit cvičení a infor-
movat se o náplni kurzu. Následně se 
rozhodnou, do kterých kurzů se zapíší. 
Výše poplatku za celosemestrální účast 
absolventů na Zájmových kurzech 
CTVS je 800 Kč.

Do kurzů se bude možné přihlásit 
prostřednictvím stránky absolventi.
vse.cz v sekci „Registrace na akce 
a do Klubu absolventů“. 

SPORTOVNÍ KURZY PRO 
ABSOLVENTY NA LETNÍ SEMESTR
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Během letních měsíců, kdy 
tělovýchovné středisko Dobronice 
http://ctvs.vse.cz/dobronice není 
obsazeno kurzy pro studenty, je 
využito pro sportovní akce absolventů. 
V roce 2013 se kurz pro absolventy 
uskutečnil v srpnu. Ti, kteří se zúčastnili, 
měli možnost se na týden vrátit 
do studentských časů. Pro většinu 
z nich to byla i aktivní dovolená. 
Na programu byly sportovní hry, 
vhodné formy gymnastiky, atletika, 
turistika, sporty v přírodě, soutěže, 
závody, víceboje, štafety i společenské 
akce. Atraktivní byl lanový park, 
společná cyklistická vyjížďka a splutí 
části řeky Lužnice. Vyvrcholením kurzu 
byly přátelské sportovní soutěže mezi 
vytvořenými týmy Střelců a Věží. 

Úspěch kurzu podpořilo i příznivé 
počasí a tak panovala dobrá nálada 
a zážitky byly intenzivní. Všichni 
využili možnosti vytvořit nová nebo 
obnovit a prohloubit stará přátelství. 
Přispělo i příjemné prostředí střediska 
v Dobronicích a přátelský přístup 
učitelů CTVS VŠE, kteří sportovní týden 
vedli. Při loučení si všichni slibovali 
účast na příštím ročníku.

LETNÍ SPORTOVNÍ 
KURZ ABSOLVENTŮ

Posláním Centra pro 
dějiny VŠE je systema-
ticky zdokumentovat 
historii Vysoké školy 
ekonomické v Praze 
a současně také celou 
problematiku vysoko-
školské výuky ekono-
mie v Československu.

Centrum bylo založeno u příle-
žitosti výročí 60. let od založení 
VŠE, které naše škola oslavila 
v září roku 2013. V rámci celoroč-
ních oslav výročí se pracovníci 
centra podíleli na koncepci a pří-
pravě výstavy, která proběhla 
na podzim v atriu Rajské budovy 
VŠE na Žižkově. 

Výstava dokumentovala nejen 
historii VŠE od roku 1953, včetně 
historie výuky ekonomických 
oborů u nás od 18. století, 
ale zejména i její současnost, 
jak na celoškolské úrovni, tak 
skrze profil jednotlivých fakult. 
V následujících měsících bude 
připraven i katalog výstavy. 
(Fotografie z výstavy.) 

CENTRUM PRO 
DĚJINY VŠE

http://absolventi.vse.cz
http://absolventi.vse.cz
http://dejiny.vse.cz/album/vystava-k-sedesatiletemu-vyroci-zalozeni-vse/


Fakulta mezinárodních vztahů
Odborné setkání absolventů Fakulty 
mezinárodních vztahů na téma „Velvy-
slancem v Tokiu – Japonsko na vlast-
ní kůži aneb o zásadní roli náhody 
v lidském životě“ se konalo ve čtvrtek 
28. listopadu 2013. Absolventy uvítal 
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., děkan 
Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. 
Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. před-
stavil Centrum asijských studií (CAS), 
které vzniklo na FMV v lednu 2013 jako 
výzkumné centrum věnující se interdis-
ciplinárním otázkám v rámci asijského 
regionu. Jako hlavní řečník večera 
vystoupil Ing. Karel Žebrakovský, bý-
valý velvyslanec ČR v Japonsku a v Ka-
nadě. Závěrem byli absolventi pozváni 
k neformálnímu setkání s občerstvením 
a ochutnávkou japonského vína sake. 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii RPC zde.

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví Vás 
ve středu dne 27. listopadu 2013 po-
zvala v rámci oslav výročí 60. let od zalo-
žení VŠE na odborné setkání absolventů 
fakulty FFÚ na téma „Česká republika 
po volbách“. S hlavním příspěvkem 

vystoupil Aleš Michl, makroekonom 
a portfoliový stratég Raiffeisenbank 
a s následným komentářem Jan Pavel 
z Katedry veřejných financí VŠE. Pod-
témata, kterých se diskuze dotkla, byla 
velmi zajímavá. Např.:

 jak nastartovat českou ekonomiku – 
co říkají makroekonomické modely

 role ekonomických rad a poradců 
v politice

Po odborném programu následovalo 
občerstvení v atriu Rajské budovy, kde 
měli absolventi možnost vzájemně 
navázat kontakty a případně potkat i své 
spolužáky. Fotografie z akce si můžete 
prohlédnout ve fotogalerii RPC zde.

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy 
ekonomické v Praze Vás ve spolupráci 
s RPC pozvala na exkluzivní přednášku 
ekonoma světového formátu Willema 
Buitera, který je v současnosti hlavním 
ekonom společnosti Citi. Přednáška 
na téma „Co může za žalostný výkon 
evropské ekonomiky a jak z toho ven?“ 
se uskutečnila dne 4. června 2013. 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii RPC zde.

Spolupráce studenta s firmou má při-
nést firmě i studentovi jedinečnou zku-
šenost. Student aplikuje své teoretické 
poznatky z předchozího studia před-
mětů zaměřených na projektové řízení. 
Firma získá kvalifikovaného studenta, 
se kterým může dále spolupracovat.

Přínosy pro firmu
 Práce se studentem, který má solid-

ní teoretické znalosti projektového 
řízení

 Práce se studentem, který má již 
základní pracovní návyky (většina 
studentů již během studia pracova-
la na kvalifikovaných pozicích)

 Možnost vyřešit konkrétní problém, 
na které není ve firmě kapacita

 Získání nezaujatého a podnětného 
pohledu zvenčí

 Možnost vyzkoušet si studenta 
a příp. s ním pokračovat v další 
spolupráci

 Student může zadané téma nebo 
jiné zpracovat do diplomové práce 
(detailnější a kvalitnější výstup)

Pokud by měla Vaše firma nebo 
společnost, ve které pracujete zájem 
o spolupráci, prosím kontaktujte 
Ing. Tomáše Říčku, Ph.D. na email 
rickat@vse.cz.

Více informací:
 http://km.fph.vse.cz/pro-studen-

ty/vedlejsi-specializace/projekto-
vy-management/

 https://www.facebook.com/Ved-
lejsiSpecializace ProjektovyMa-
nagement
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7. 12. 2013 – Vánoční večer se 
souborem Gaudeamus VŠE 
4. 12. 2013 – Reprezentační ples 
VŠE
2.–4. 12. 2013 – Sbírka pro 
Mikulášskou nadílku pro děti 
v Thomayerově nemocnici 
28. 11. 2013 – Odborné setkání 
absolventů FMV: „Velvyslancem 
v Tokiu – Japonsko na vlastní 
kůži aneb o zásadní roli náhody 
v lidském životě.“ 
27. 11. 2013 – Odborné setkání 
absolventů Fakulty financí 
a účetnictví: „ Česká republika 
po volbách.“
21. 11. 2013 – Semifinále soutěže 
VŠE HLEDÁ TALENT
20. 11. 2013 – Koncert Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers 
na VŠE
15. 11. 2013 – Den vědy 
na pražských vysokých školách 
2. 11. 2013 – Fitness day 3 
na VŠE 
31. 10. 2013 – Hokejová bitva 
2013
15.–16. 10. 2013 – Podzimní běh 
ŠANCE
26. 9. 2013 – Vystoupení folklorní 
baletní skupiny z Chile
28. 9. 2013 – Setkání příznivců 
svobodného softwaru v Praze
23.9.–14. 10. 2013 – Výstava k 60. 
výročí založení VŠE 
19.–21. 9. 2013 – Konference 
International Days of Statistics and 
Economics 
10.–17. 8. 2013 – Sportovní týden 
VŠTJ Ekonom Praha 
4. 6. 2013 – Přednáška 
uznávaného ekonoma Willema 
Buitera, Global Chief Economist 
Citi

Filmové úterky
Každé úterý večer jste mohli 
navštěvovat promítání světových 
i českých filmů, které pořádal 
Filmový klub VŠE v Likešově aule.

POZVALI 
JSME VÁS: 

http://absolventi.vse.cz/stalo-se/odborne-akce/velvyslancem-v-tokiu/
http://absolventi.vse.cz/stalo-se/odborne-akce/ceska-republika-po-volbach-4/
http://absolventi.vse.cz/stalo-se/odborne-akce/fotogalerie-prednaska-willema-buitera/
http://km.fph.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/projektovy-management
http://km.fph.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/projektovy-management
http://km.fph.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/projektovy-management
https://www.facebook.com/VedlejsiSpecializaceProjektovyManagement
https://www.facebook.com/VedlejsiSpecializaceProjektovyManagement
https://www.facebook.com/VedlejsiSpecializaceProjektovyManagement
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Chtěli bychom Vás informo-
vat o možnosti získat až 2 
volné vstupenky na Den 
s VŠE, který se bude konat 
v sobotu 17. května 2014, 
více o akci zde.

Členství v Klubu absolventů je na celý 
akademický rok 2013/14 a měsíční po-
platek činí 80 Kč. Vzhledem k výši část-
ky je poplatek účtován jednorázově 
na celý akademický rok, tedy 800 Kč. 
Zaregistrovat se můžete po přihlášení 
do Vašeho účtu na absolventi.vse.cz 
v sekci „Registrace na akce a do Klubu 
absolventů“. Ze členství Klubu absol-
ventů vyplývají i další výhody, např. 2 
volné vstupenky na sezení na Repre-
zentační ples VŠE 3.12. 2014. Více se 
můžete dočíst zde.

Absolventské
Absolventské členství je hlavní varian-
tou registrace do Klubu absolventů.

V akademickém roce 2013/14 budete 
v rámci absolventského členství:

 mít nárok volný vstup pro Vás 
a 50% slevu na vstupné pro do-
provod na Ples VŠE

 mít nárok na volnou vstupenku 
pro Vás a doprovod na Den s VŠE

 mít nárok na slevu 10% na všech-
ny odborné kurzy FIS od roku 
2014, podrobnosti o kurzech zde

 dostávat přednostní informace 
a pozvánky na odborné, spole-
čenské i kulturní akce školy a fakult 
pořádané výhradně pro absolventy 
VŠE*

 získávat přednostní informace 
a pozvánky na akce pořádané ško-
lou či fakultami pro odbornou i ši-
rokou veřejnost (např. vystoupení 

význačných osobností na půdě 
VŠE, odborné konference apod.)*

 mít nárok na slevu ze vstupného 
na hrazené akce, které VŠE a její 
fakulty pořádají

 přednostně vědět o nabídce kurzů 
pro veřejnost a kurzů celoživotního 
vzdělávání s možností slevy

 spolufinancovat aktivity pro 
rozvoj spolupráce s absolventy 
v rámci Rozvojového a poradenské-
ho centra VŠE

* v závislosti na Vašem aktuálním 
nastavení v osobním účtu absolventa 
(po registraci na absolventi.vse.cz 
v sekci Můj účet – Spolupráce s VŠE)

Absolventské členství tak propojuje 
výhody pro absolventy s podporou 
aktivit VŠE. Kromě přednostních 
informací či registrací a možnosti slev 
na hrazené akce budete mít příležitost 
vyjádřit podporu VŠE a svým příspěv-
kem se spolupodílet na financování 
aktivit souvisejících s rozvojem spolu-
práce s absolventy.

Registrační poplatek 800,- Kč se hradí 1x 
za akademický rok, absolventi posled-
ního ročníku (aktuálně tedy 2012/13) 
mají nárok na 50% slevu z členského 
poplatku v prvním roce po ukončení 
studia. Registrovat se můžete po přihlá-
šení do Vašeho osobního účtu zde.

KO
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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)

KLUB 
ABSOLVENTŮ 

http://absolventi.vse.cz

http://www.densvse.cz/2014/
http://www.densvse.cz/2014
http://fis.vse.cz/czv/odborne-kurzy/
http://absolventi.vse.cz/muj-ucet/sprava-udaju/
http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/
http://www.linkedin.com/groups/VSE-Prague-Alumni-95995/about
http://www.linkedin.com/company/531993
http://absolventi.vse.cz

