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PŘIPRAVUJEME
DEN S VŠE 2016

VŠE HLEDÁ TALENT

V roce 2016 se Den s VŠE bude konat
v podzimním termínu 12. listopadu.
Obnovujeme tím tradici setkání absolventů na podzim. Na akci se budete
moci registrovat od září 2016.
Za roky existence se Den s VŠE stal velmi 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.
Členové Klubu absolventů mají nárok na volné
vstupné pro sebe i doprovod.

PLES VŠE 2016

Talentová soutěž dorazila i na Vysokou
školu ekonomickou v Praze a zúčastnit
se mohou i absolventi.
Finalisté soutěže vystoupí na Reprezentačním plese VŠE
a budou ohodnoceni velmi zajímavými finančními cenami, které do soutěže věnují partneři celé akce.
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.
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. Přihlásit se můžete do 12. listopadu 2016.
Semifinále soutěže se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2016 na VŠE a vyvrcholení přijde na Reprezentačním plese VŠE v Lucerně ve středu 30. listopadu 2016.

Krátce k programu:

Šestý 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 na letošek. Reprezentační Ples
VŠE 2016 se uskuteční ve středu
dne 30. listopadu 2016.

Brány pražské Lucerny se otevřou
30. listopadu 2016 v 19 hod. Ples
bude slavnostně zahájen o hodinu
později. Úvodu se ujme symfonický
Orchestr VŠE, který zahraje vídeňské valčíky k poslechu a tanci. Programu budou ve Velkém sále dominovat vystoupení pěti finalistů soutěže VŠE HLEDÁ TALENT 2016. Celý
večer ve Velkém sálu bude doprovázet k tanci Big band Vladislava
Brože.
Po celý večer si v Lucerna Music
Baru můžete zatančit na disko a latino rytmy. V Restauraci Hospoda

v Lucerně bude až do ranních hodin k dispozici pestré menu studených i teplých jídel a originální míchaný nápoj „Drink VŠE“. K poslechu zde bude hrát v půlhodinových blocích smyčcové kvarteto
BBQ. Program ve Velkém sálu skončí v 02:00 a v Music Baru a Restauraci v 05:00.
Více o Reprezentačním plesu VŠE
naleznete na www.plesvse.cz.
Zavzpomínat na skvělou atmosféru Plesu VŠE 2012 můžete prostřednictvím videa. Pro ty, kteří na plese
nebyli, může být video zároveň pozvánkou na příští ročník.
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NOVINKY
VŠE HOSTILA PRVNÍ ROČNÍK VELETRHU PRAŽSKÝCH
VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 proběhl na VŠE
nekomerční veletrh studijních příležitostí všech pražských veřejných vysokých škol
(ČZÚ, ČVUT, UK, VŠE, VŠCHT, AMU, AVU, UMPRUM). Během dne veletrh navštívilo více
než 3 500 středoškoláků.
Veřejné vysoké školy v Praze uspořádaly vlastní veletrh poprvé. Cílem bylo oslovit letošní maturanty, kteří zvažují některou z pražských univerzit, poskytnout jim veškeré informace zcela zdarma a ukázat jim prostředí veřejné vysoké školy. Zájem o akci byl velký. Veletrh navštívilo více než
3 500 středoškoláků.
Studenti po celý den navštěvovali stánky jednotlivých univerzit a ptali se na informace týkající se vybraných studijních oborů. Dále mohli na veletrhu navštívit prezentace
univerzit i fakult. Právě během prezentací oborů jednotlivých fakult byly přednáškové místnosti zaplněny nejvíce.
V akademickém roce 2016/2017 nabízí pražské veřejné vy-

soké školy maturantům zhruba 23 000 míst na oborech vyučovaných v češtině, kde je studium zdarma. Dále mají školy akreditovány obory vyučované v cizích jazycích, zejména v angličtině. Tyto studijní obory jsou zpoplatněny a výše
školného i počet přijímaných studentů jsou plně v kompetenci příslušné vysoké školy. Cizojazyčné studijní obory jsou určeny jak cizincům, tak českým studentům, kteří
například absolvovali mezinárodní střední školu a přejí si
studovat i nadále v cizím jazyce. Celkem tak dostane možnost studia na prestižních vysokých školách nejméně 25 tisíc studentů.
Pražské veřejné vysoké školy mají akreditace pro 462 studijních oborů. Nejvíce akreditací má Univerzita Karlova, jež
má na svých 17 fakultách akreditováno 246 bakalářských
a dlouholetých magisterských studijních oborů, dále ČVUT
(82), ČZÚ (56), VŠCHT 36) a VŠE (29). Umělecké vysoké školy mají celkem 13 studijních oborů. Reportáž TV Praha z veletrhu zde.

OTEVŘENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOUTKŮ
HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN NA VŠE
V pondělí 25. ledna se na VŠE uskutečnilo slavnostní otevření nových čtenářských koutků. Díky partnerství VŠE, vydavatelství Economia a společnosti KPMG jsou zde denně k dispozici tištěné Hospodářské noviny. Akce proběhla
za účasti rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Na VŠE vznikly tři KPMG čtenářské koutky s Hospodářskými novinami v klasických kavárenských držácích na noviny:
NB – 4. patro vpravo, relaxační zóna
SB – 1. patro, relaxační zóna
RB – 1. patro, rohová relaxační zóna
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OCENĚNÍ
REKTORKA VŠE OCENĚNA V ANKETĚ TOP ŽENY ČESKA
Hospodářské noviny vyhlásily dne 18. ledna 2016 výsledky 11. ročníku ankety TOP
ženy Česka. Za rok 2015 byly poprvé samostatně hodnoceny ženy
české veřejné sféry. Jednou z 25
oceněných se stala rektorka VŠE
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Do soutěže, jež měla dvě kategorie s názvy
TOP 25 žen českého byznysu a TOP 25 žen
české veřejné správy, bylo nominováno celkem 300 žen. Nominovat může veřejnost, jednotlivé společnosti nebo porotci soutěže. Hlavními
kritérii při hodnocení byly vliv působení nominované ženy
na veřejný život v České republice, zda nominovaná 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.
„Ocenění si vážím a mám z něj radost“, uvedla
rektorka VŠE. „Vnímám jej ale zejména jako ocenění Vysoké školy ekonomické v Praze a jejího výborného
jména u odborné veřejnosti.“
Medailon rektorky VŠE ve speciálním magazínu Hospodářských novin TOP ŽENY ČESKA 2015 si můžete přečíst: zde.

JINDŘICHŮV HRADEC OCENIL DĚKANA JIROUŠKA
Ve středu 9. prosince 2015
převzal děkan Fakulty managementu prof. Radim Jiroušek z rukou starosty města
Jindřichův Hradec Stanislava
Mrvky pamětní medaili.
Ta mu byla udělena jako zvláštní projev úcty za to, že se jako děkan Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci významným způsobem podílel na rozvoji města. Děkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci prof. Radim Jiroušek vykonával svou

funkci dvě funkční období. Jeho mandát skončil 31. ledna 2016. Jak ve svém
projevu zdůraznila rektorka VŠE
prof. Hana Machková, děkan Jiroušek
má mimořádné zásluhy o vybudování
dobrého jména Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, která je dnes
nedílnou součástí VŠE. Prof. Jiroušek přispěl nejen k rozvoji spolupráce
mezi městem Jindřichův Hradec a VŠE,
ale manažersky výborně zvládl náročnou etapu modernizace kampusu,
který dnes nabízí moderní zázemí pro
vědecko-výzkumné i pedagogické ak-

tivity. Rektorka také ocenila jeho podíl
na výchově nastupující generace akademických pracovníků a představila
nově zvoleného děkana doc. Ing. Vladislava Bínu, Ph.D., jehož byl profesor
Jiroušek školitelem.

ČESKÁ RŮŽE V KAMPUSU PARTNERSKÉ
JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY
Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková,
CSc., zasadila 16. května 2016 společně
s velvyslancem České republiky v Japonsku
Ing. Tomášem Dubem českou růži v kampusu partnerské Josai International University. Jedná se o speciálně vyšlechtěnou od-

růdu z Teplicka, kterou Josai University nechala na počest paní rektorky v Japonsku
zaregistrovat pod názvem „Hana Machková“. Více se o události dočtete na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Tokiu.
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INAUGURACE DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Ve středu 3. února se na VŠE uskutečnila slavností inaugurace nově zvoleného
děkana Fakulty mezinárodních vztahů
(FMV) Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D.
Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. je absolventem oboru Mezinárodní obchod FMV. S Fakultou mezinárodních vztahů spojil celou svou profesní dráhu. Od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu (KMO). V současné
době je garantem navazujícího magisterského studijního
oboru Mezinárodní obchod a zástupcem vedoucího KMO.
V roce 2008 byl jmenován docentem a v letech 2012–2013
vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana. Doc. Taušer pravidelně hostuje na prestižních vysokých školách ve Francii (Audencia School of
Management, Nantes, IAE Lyon) a v Rakousku (WU Wien),
kde přednáší v angličtině a němčině problematiku mezinárodního finančního řízení.
Doc. Taušer je uznávanou osobností v oblasti ekonomického výzkumu. Je například autorem 6 článků v časopisech
s impakt faktorem, spoluautorem 3 monografií, autorem
dalších 17 recenzovaných článků, podílel se na řešení mezinárodních i národních vědeckých projektů a je členem výkonných rad 5 vědeckých časopisů.

Životopis doc. Taušera
Programové cíle doc. Taušera
Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., ve funkci děkana FMV vystřídá doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA. Nový děkan byl
Akademickým senátem FMV zvolen dne 12. listopadu 2015.
Jeho funkční období potrvá do 31. ledna 2020. Doc. Taušer
během inaugurace představil i proděkany FMV:
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., proděkan pro pedagogickou
činnost a statutární zástupce děkana
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D., proděkanka pro
vědu a doktorské studium
Ing. Radek Čajka, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a PR
Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., proděkan pro rozvoj a finance

INAUGURACE DĚKANA FAKULTY
MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI
V pondělí 1. února 2016 proběhla za účasti
vedení VŠE, hostů z řad akademických obcí
významných českých vysokých škol a představitelů města Jindřichův Hradec slavností
inaugurace nově zvoleného děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Vladislava Bíny, Ph.D.
Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. vykonává od roku 2012
funkci vedoucího katedry exaktních metod. Je absolventem ČVUT, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Doktorské studium ukončil v roce 2011 na Fakultě managementu
v Jindřichově Hradci v oboru management a dne 1. 12. 2014
byl jmenován docentem pro obor management.
Profesní CV doc. Ing. Vladislava Bíny, Ph.D.
Volební program nového děkana FM
Nový děkan byl zvolen dne 3. listopadu 2015 na zasedání Akademického senátu FM VŠE s funkčním obdobím

do 31. ledna 2020. Doc. Bína ve svém projevu poděkoval
odstupujícímu vedení Fakulty managementu a zároveň
představil trojici nových proděkanů:
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum
a doktorské studium
Ing. Jiří Přibil, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost
Ing. Martin Luštický, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
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DEMO DAY 2016 – NEJLEPŠÍ PROJEKT
PODNIKATELSKÉHO AKCELERÁTORU XPORT VŠE
V únoru 2016 uspořádal podnikatelský akcelerátor xPORT Vysoké školy ekonomické v Praze první Demo Day 2016. Soutěžní přehlídku šesti nejlepších začínajících firem, které v xPORTu VŠE aktuálně rozvíjejí
své podnikání.
Vítězem se stal tým s projektem Techambition, který
usnadňuje práci učitelům i pochopení studentům díky online lekcím ze středoškolské matematiky s vizualizacemi, interaktivními otázkami a automatickým vyhodnocením. Výherci získali cenu xPORT Award spojenou s finanční odměnou od rektorky VŠE ve výši 20 tisíc korun.
Na Demo Day musely soutěžní týmy přesvědčit porotu i diváky formou čtyřminutových prezentací. Vítězný projekt vybírala odborná porota ve složení Dr. Ivo St Kovachev (investor,
podnikatel, donor), Tomáš Žďára (Digital Punker Česká spořitelna) a Martin
Kešner (Nápad roku, Fakulta podnikohospodářská VŠE). Přesvědčil je právě
Techambition, který na Demo Day reprezentoval Jakub Stránský. Jejich interaktivní matematické úkoly pomáhají studentům středních škol, učitelům i školám jako takovým. Studenty
dokáže matematikou zabavit a učitelé
díky datům například vidí, v jaké fázi
příkladu se jejich studenti nejčastěji dostávají do problémů
a hodiny pak efektivněji zaměřují. V roce 2013 projekt zís-

kal ocenění za přínos pro vzdělávání v kategorii technologií
od společností Google a EduIn. O rok později pomáhal s výukou termodynamiky na Stanfordské univerzitě.
„Nyní bychom se chtěli soustředit na vylepšení prodeje.
Do xPORTu jsme přišli přibližně před dvěma měsíci a skvěle se
nám tu pracuje v kolektivu ostatních firem. Hodně nám například pomohl tým, který se právě na řešení prodeje zaměřuje,“
říká Stránský.
„Je to unikátní technologie, která prošla dlouhým vývojem
a testováním. Produkt byl ověřen tisíci uživateli nejen v Česku,
ale i v Itálii a technologie ve vzdělávání mají navíc velký potenciál,“ vysvětlil volbu poroty Martin Kešner.
Cenu diváků získal tým Teleportoo, který zanedlouho spustí ostrý start aplikace na objednávání přepravy zboží či stěhování. Uživatel vyfotí objekt, který chce z obchodu dovést
domů nebo přestěhovat a čeká na nabídky řidičů, kteří posílají informace o tom, za jak dlouho a za kolik peněz poptávku vyřídí. Aplikace Teleportoo funguje
na podobném principu jako Uber či
Liftago.
Na Demo Day xPORT představil
i další aktivitu, kterou rozvíjí – inovativní projekty pro klienty z řad firem. Tato korporátní linka (cPORT)
propojuje firmy, které mají zájem
o odborné služby ve specializacích
VŠE s vyučujícími a studenty, kteří na projektech pracují
a vkládají do nich své know-how.

PROGRAM MBA FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ OBHÁJIL
TŘETÍ MÍSTO V ŽEBŘÍČKU EDUNIVERSAL
MBA program FPH VŠE byl opět oceněn jako třetí nejlepší
program ve východní Evropě v rámci prestižního žebříčku
Eduniversal Best Masters & MBA’s Ranking. Hlavními
kritérii hodnocení jsou reputace programu, možnost
kariérního rozvoje a výše platu v prvním zaměstnání
po ukončení studia. První místo získala Corvinus University of Budapest, druhé pak University of Warsaw.
Studium MBA na FPH VŠE 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. Program je jako jedi-

ný v České republice akreditovaný prestižní evropskou akreditační komisí 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.
FPH VŠE nabízí jak studium v českém jazyce, tak studium v anglickém jazyce. Více informací o hodnocení Eduniversal najdete zde.
Více informací o studiu MBA, podmínkách pro přijetí a podání přihlášky naleznete zde.
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ČESTNÝ DOKTORÁT PROF.
M. HASHEMU PESARANOVI
Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., udělila titul Doctor oeconomiae honoris causa přednímu světovému odborníkovi v oblasti ekonometrie
prof. M. Hashemu Pesaranovi.
U této příležitosti měl na VŠE prof. Pesaran krátkou
přednášku na téma „Oil, Middle East and the Global Economy”. Slavnostní předání čestného doktorátu proběhlo 20. května na VŠE.
Pesaran působí jako John Elliott Distinguized Chair in
Economics a profesor ekonomie na University of Southern Carolina, kde je také ředitelem USC Dornsife Centre for Applied Financial Economics. Je emeritním profesorem univerzity v Cambridge. Na návrh Vědecké
rady Fakulty informatiky a statistiky ze dne 23. dubna
2015 rozhodla o udělení čestného doktorátu „doctor
oeconomiae honoris causa“ M. Hashemu Pesaranovi
dne 26. května 2015 Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze.
Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak
ekonomické. Udělení čestného titulu profesorovi M. Hashemu Pesaranovi zapadá do profilu VŠE jako špičkového vědecko-pedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomie hlavního proudu,
ale rovněž i alternativní ekonomické přístupy, jež mohou napomoci rozpracovávat stávající ekonomické modely. Profesor Pesaran je přední světový odborník v oblasti ekonometrie, kvantitativní analýzy finančních
trhů, makroekonometrického modelování, ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat, vyjadřuje se ke globálním ekonomickým problémům a otázkám energetiky. Jeho neobyčejně široký odborný rozhled a fakt, že se řadí mezi nejvýznamnější světové ekonomy, jsou inspirací pro akademickou obec Vysoké školy ekonomické v Praze.
Profesor Pesaran publikoval více než 175 prací v nejvýznamnějších světových časopisech. Jeho práce byla publikována ve 13 knihách. Jeho poslední publikace s názvem Time Series and Panel Data Econometrics pojednává o aktuálním vývoji v oblasti analýzy časových
řad a panelových dat. Podle agentury Thomson Reuters
patří profesor Pesaran v současnosti mezi nejvýznamnější ekonomy na světě.

NOVÍ DOCENTI VŠE
Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc.,
předala na Vědecké radě dne 26. dubna
2016 jmenovací dekrety čtyřem novým
docentům. Všichni nově jmenovaní docenti působí na VŠE.
doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
Katedra informačních technologií FIS VŠE
Doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Referenční model optimalizace nákladové alokace a plánování pro řízení
podnikové informatiky“ na VR Fakulty informatiky a statistiky VŠE dne
19. listopadu 2015. Byl jmenován docentem pro obor Aplikovaná informatika s účinností od 1. prosince 2015.

doc. Ing. Karel Zeman, CSc.
Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE
Doc. Ing. Karel Zeman, CSc., obhájil
habilitační práci na téma „Vývoj
vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918
do současné doby“ na VR Národohospodářské fakulty VŠE dne
17. února 2016. Byl jmenován docentem pro obor Hospodářská politika s účinností od 1. března 2016.

doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.
Katedra marketingu FPH VŠE
Doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Diference ve spotřebním chování mužů
a žen: Význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne
24. února 2016. Byl jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. března 2016.

doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
Katedra ekonomické statistiky FIS VŠE
Doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Měření
ekonomického výstupu“ na VR Fakulty informatiky a statistiky VŠE dne
17. března 2016. Byl jmenován docentem pro obor Statistika s účinností od 1. dubna 2016.
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VŠE ZVÍTĚZILA V UNIVERZITNÍ FOTBALOVÉ BITVĚ

V dubnu se na stadionu
FK Viktoria Žižkov konal druhý ročník soutěže UniCup.
Ve finále zvítězil zaslouženě
tým VŠE, který porazil Univerzitu Karlovu 2:1. Vítězný gól
dal kapitán David Podzimek.
Fotbalisté VŠE vyhráli první zápas s Českou zemědělskou univerzitou 3:1. Ve finále se střetli s favorizovaným týmem UK. Plně se potvrdi-

la slova kapitána, která uvedl v rozhovoru pro studentský časopis iList:
„Naší hlavní devízou je týmovost. Za ty
roky jsme se dobře poznali, skamarádili. Víme o sobě, bavíme se. Soudržnost
týmu je úplně jinde než v jiných družstvech, která třeba více trénují nebo
mají papírově kvalitnější fotbalisty.
U nás kluci třeba ani nikde pořádně nehrají, ale doháníme to týmovým duchem a zdravým odhodláním. V tom je
naše síla.“
Cenu předala vítězům rektorka VŠE
Hana Machková. „Na výkon našich fotbalistů jsem opravdu pyšná. Hráli nejen výborně, ale dali do hry i srdce. Mrzí
mě zranění dvou našich hráčů, doufám,
že se dají rychle do pořádku. A gratulu-

ji kapitánovi k nádhernému gólu z přímého volného kopu.“

TÝM VESLAŘŮ Z VŠE SE UTKAL VE
FINÁLE A UNIVERZITNÍCH OSEM
V pátek 3. června se na Vltavě u Rašínova
nábřeží uskutečnilo tradiční klání univerzitních osem, které bylo součástí letos již
103. Pražských primátorek. Závody, které
vznikly před šesti lety jako souboj čtyř největších pražských univerzit, tedy Českého
vysokého učení technického (ČVUT), České zemědělské univerzity (ČZU), Univerzity Karlovy (UK) a Vysoké školy ekonomické
(VŠE), letos hostily rekordní počet týmů,
a to i z německých Drážďan nebo čistě ženský tým z Los Angeles.
Univerzitní osmy odstartovaly hned čtyři rozjížďky, ze kterých postupovaly ty nejlepší týmy přímo do finálových
jízd. Do hlavní části programu, Finále A, se probojovalo celkem pět týmů, konkrétně ČVUT, ČZU, UK, VŠE a Univerzita Pardubice. Už od odstartování finálové jízdy bylo
zřejmé, že veslařský tým z ČVUT je jasným favoritem závodu. O zajímavou podívanou se nicméně postaraly osmiveslice z ČZU a UK, které svedly těsnou bitvu o druhé místo. Cílovou pásku nakonec jako první proťal tým z ČVUT

s vítězným časem 2:37.260. Druhou příčku vybojovala ČZU
a na třetím místě skončila loď UK. Pořadí na stupni vítězů
tak přesně odpovídalo loňskému ročníku. Týmu z Vysoké
školy ekonomické se podařilo porazit Univerzitu Pardubice a skončit na čtvrtém místě.
Mezi ženami opanovala Finále C loď univerzity z Los Angeles. Americké závodnice s časem 3:03.008 nedaly svým
soupeřkám z Masarykovy univerzity v Brně šanci a do cíle
dorazily s náskokem téměř dvaceti sekund. Třetí v této kategorii skončila loď Technické univerzity Drážďany.
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UMÍSTĚNÍ VŠE V PRAZE
V QS WORLD UNIVERSITY
RANKINGS BY SUBJECT 2016
VŠE se umístila mezi 300 nejlepšími ekonomickými univerzitami na světě v prestižním mezinárodním žebříčku QS World
University Rankings by Subject 2016 pro
obor ekonomie a ekonometrie. V žebříčku se umístily univerzity z 39 zemí, ze
střední a východní Evropy bodovaly pouze Rusko, Česká republika a Maďarsko.
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.

Pořadí nejlepších univerzit v oboru ekonomie a ekonometrie:
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
2. Harvard University, USA
3. Stanford University, USA
4.–6. Princeton University, USA
4.–6. University of California, Berkeley (UCB), USA
4.–6. University of Chicago University of Chicago, USA
7. LSE – London School of Economics and Political
Science, UK
8. University of Oxford, UK
9. Yale University, USA
10. University of Cambridge, UK
Více informací na: http://www.topuniversities.com/
subject-rankings/2016

PRESTIŽ VĚDECKÝCH
ČASOPISŮ VŠE POSILUJE
Hodnoty impakt faktoru (IF) za rok 2015
podle JCR Social Sciences databáze
Web of Knowledge představují významný úspěch vědeckých časopisů Politická
ekonomie a Prague Economic Papers, vydávaných Vysokou školou ekonomickou
v Praze.
Politická ekonomie dosáhla za rok 2015 IF 0,904 (za rok
2014 byl 0,650). Od roku 1998, kdy je časopis zařazen do impaktovaných časopisů, se jedná o dosud nejlepší výsledek.
Časopis Prague Economic Papers obdržel hodnocení IF
0,825 (za rok 2014 byl 0,500), což je v jeho šestileté historii
hodnocení IF rovněž nejlepší výsledek.
Z 11 tuzemských impaktovaných časopisů, hodnocených
v téže databázi z oblasti společenských věd, se Politická
ekonomie umístila na vynikajícím třetím místě a Prague Economic Papers na místě čtvrtém. Oba časopisy se tak hodnotou svého impakt faktoru řadí mezi nejlepší časopisy v oblasti společenských věd v České republice.
V žebříčku 344 impaktovaných časopisů z oblasti sociálních věd – ekonomie v databázi Web of Knowledge se Politická ekonomie umístila na 158. místě (oproti loňskému
207. místu) a Prague Economic Papers na 175. místě (oproti
loňskému 241. místu).
Dosažené výsledky jsou skvělou vizitkou Vysoké školy ekonomické v Praze v oblasti vědeckého publikování. Poděkování patří předsedům výkonných rad obou časopisů,
prof. Ing. Martinu Mandelovi, CSc., a prof. Ing. Josefu Arltovi, CSc., výkonným radám, autorům, recenzentům a redakci vědeckých časopisů. Nemalou roli v úspěchu obou časopisů sehrává i trvalá podpora ze strany vedení VŠE.
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VÝROČÍ
PARTNERSKÁ ŠKOLA FRANCOUZSKÉHO
PROGRAMU MBA SLAVÍ 60 LET
IAE Lyon School of Management při Université Jean Moulin Lyon 3 zahájila v lednu 2016
oslavy 60. výročí svého založení organizací
týdne mezinárodní aktivit.
V rámci International Week 2016 bylo v angličtině realizováno 88 seminářů, jež učilo 63 hostujících profesorů z 25 zemí
celého světa. VŠE zajistila výuku 5 seminářů, čtyři proběhly
v týdnu od 4. ledna 2016 v Lyonu a jeden seminář se uskutečnil v Praze. VŠE spolupracuje
s IAE Lyon již 25 let. Úspěšná spolupráce začala v rámci Francouzsko-českého institutu řízení (IFTG) při realizaci programu typu MBA
ve francouzštině, který absolvovalo již více než
600 frankofonních studentů. Absolventi MBA
– Master Management et Administration des Entreprises
se uplatňují zejména ve francouzských společnostech. Tento studijní program byl historicky prvním akreditovaným programem IAE Lyon a slaví v roce 2016 také 60. výročí své úspěšné existence. IFTG také zorganizoval jeden ze dvou mezinárodních seminářů, které proběhly mimo Lyon (druhý uspořádala HEM Business School Maroc). Semináře na téma Doing
business in the Czech Republic se zúčastnilo 28 francouzských studentů magisterských studijních programů.
Čtyři semináře v Lyonu zajistila Katedra mezinárodního obchodu, jejíž učitelé na této partnerské škole hostují pravidel-

ZA PROF. G. J. KLIREM
V sobotu 28. května zemřel profesor Jiří (George) Klir. Profesor Klir patřil k mezinárodně uznávaným badatelům v nejnovějších směrech tzv. systémové vědy, která se zabývá obecnými vlastnostmi složitých systémů. Byl jedním z prvních československých kybernetiků a podílel se na vývoji prvních samočinných počítačů
v tehdejším Československu. V roce 1966 emigroval do USA, kde se stal předním odborníkem na systémovou vědu. Nastoupil zde do oddělení počítačů
na University of California, později přednášel také na univerzitách v Coloradu a v New Jersey. V roce 1969 přijal Klir
nabídku vybudovat oddělení systémové vědy na prestižní
State University of New York (SUNY), kde se později stal profesorem. V následujících letech Klir vedl nově vzniklý Ústav
systémových věd na SUNY a stal se ředitelem Centra inteligentních systémů. V této době také vypracoval metodolo-

ně. Vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D. zajistil výuku dvou
seminářů na téma International Marketing Communication with the Emphasis on Central Europe, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. učila World Trade and Investing Rules – Creating the Business Environment a Ing. Radek Čajka, Ph.D. seminář na téma International Financial Management.
Další významnou součástí programu byly zasedání International Advisory Board (mezinárodní poradní orgán IAE Lyon), jehož členkou je od roku 2014
rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.,
a zasedání konsorcia vysokých škol, které mají
prestižní akreditaci EPAS pro obory mezinárodní obchod. MIB EPAS Consortium bylo založeno v červnu 2015 na zasedání, které se konalo na VŠE v Praze. Členy konsorcia jsou Faculty of Business Studies, University of Vaasa (Finsko), IAE Lyon School of
Management, Université Jean Moulin Lyon 3 (Francie), RISEBA – Riga International School of Economics and Business Administration (Lotyšsko), School of Business, Lappeenranta University of Technology (Finsko), Sheffield
Business School, Sheffield Hallam University (UK) a VŠE
v Praze. Cílem konsorcia je rozvoj spolupráce v oblasti studentských výměn, programů typu double degree, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, a v neposlední řadě i posílení
známosti akreditace EPAS.

gii pro obecné řešení systémových problémů GSPS (General Systems Problem Solver). Roku 1985 vyšla jeho světoznámá monografie „Architecture of Systems Problem Solving“,
která reflektuje jeho vizi legitimní systémové vědy vycházející z taxonomie systémů a vysoké abstrakce jejich vlastností. V roce 2005 publikoval knihu zabývající se obecným pojetím informace a systémovým přístupem
s názvem „Uncertainity and Information: Foundations of Generalized Information Theory“ (Neurčitost a informace: Základy všeobecné informační
teorie). V roce 2007 byl vyznamenán cenou Fuzzy
Systems Pioneer Award určenou pro průkopníky v oblasti neurčitých množin.Vědecká činnost prof. Klira je úctyhodná – publikoval přes 700 studií a 17 knih a jeho práce
se staly inspirací k výzkumu na mnoha předních světových
pracovištích. V roce 1994 obdržel čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Laudatio prof. Klira včetně jeho projevu k převzetí čestného
doktorátu naleznete zde. Čest jeho památce!
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ABSOLVENTI
SETKÁNÍ VŠE ALUMNI AUSTRIA NA
VELVYSLANECTVÍ VE VÍDNI
Ve středu 9. března 2016 se na českém velvyslanectví ve Vídni sešel poprvé klub absolventů VŠE žijících v Rakousku. Akce se zúčastnilo 90 absolventů z celkového počtu
cca 140 česky nebo slovensky hovořících členů. Hlavním přednášejícím byla rektorka VŠE
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
VŠE Alumni Austria je prvním klubem absolventů VŠE v zahraničí. Klub vznikl díky iniciativě presidenta klubu Ing. Pavla Pachty, CSc., který po více než dvě desetiletí působil v sekretariátu Organizace spojených národů se sídlem ve Vídni.
Ing. Pachta je absolventem Fakulty obchodní (dnes Fakulty mezinárodních vztahů) a v 80. letech byl odborným asistentem na katedře ekonomiky zahraničního obchodu. „Jako
absolvent VŠE pyšný na svou školu jsem si při odchodu do důchodu řekl, že by bylo zajímavé vytvořit klub absolventů VŠE žijících v Rakousku. Po dohodě s vedením VŠE jsme s manželkou
Marií, která je absolventkou Národohospodářské fakulty, začali
oslovovat absolventy formou inzerátů v místních česky a slovensky vycházejících novinách a časopisech a na sociálních sítích.
Zájem o členství nás příjemně překvapil a dnešní vysoká účast
na prvním setkání potvrzuje, že absolventi VŠE jsou na svou
Alma Mater právem hrdí a chtějí s ní udržet kontakt“, zdůraznil Ing. Pachta.
Setkání absolventů zahájil velvyslanec České republiky v Rakousku Ing. Jan Sechter. Zdůraznil zájem velvyslanectví
na podpoře krajanské spolkové činnosti, která má v Rakous-

ku dlouholetou tradici. VŠE Alumni Austria bude 29. aktivním
spolkem česky hovořících krajanů. Ing. Pachta vysvětlil cíle
spolku, vyzval absolventy k aktivní činnosti a zdůraznil podmínky pro členství ve spolku. Hlavní podmínkou je „Ctít Vysokou školu ekonomickou v Praze“ a dále být absolventem
jakéhokoli studijního programu, včetně alespoň semestrálního výměnného pobytu na VŠE. Členství tak bude možné i pro
Rakušany, kteří pokládali svůj studijní pobyt na VŠE za významný pro svůj profesní a osobní rozvoj a chtějí se setkávat s českými a slovenskými spolužáky. Členem řídícího výboru klubu alumni je proto také dr. Markus Vesely, který studoval na VŠE dva semestry v rámci programu CESP. Rektorka VŠE prof. Machková prezentovala strategii VŠE a seznámila absolventy s úspěchy, kterých škola ve své moderní historii dosáhla. Dr. Conrad Pramböck přednesl příspěvek na téma
Importance of networking a závěrečnou část setkání obohatilo pěvecké vystoupení členek krajanského spolku Vlastenecká omladina. Příští akce se bude konat na Českém centru
ve Vídni, které řídí absolvent FMV a bývalý mluvčí prezidenta
Havla Ing. Martin Krafl.
„Setkání s našimi úspěšnými absolventy, kteří žijí a pracují v Rakousku, bylo výjimečné“, konstatovala Hana Machková. „Pro
rektora vysoké školy je velkou radostí i povzbuzením do další
práce vidět tolik absolventů, kteří se uplatnili na náročném pracovním trhu v Rakousku na všech úrovních managementu. Setkala jsem se s 90 absolventy, kteří vesměs kladně vzpomínali
na svá studia a vážili si toho, jak je VŠE připravila na profesní kariéru v zahraničí.“

POZVALI JSME VÁS
16. 6. Konference „Aktuální trendy ekonomické diplomacie
ve vybraných zemích EU“ (FMV)
25. 5. Absolventská středa: Role státní podpory vývozu v období ekonomického růstu a specifické poslaní České exportní banky
11. 5. Panelová diskuse „UBER, Taxify, Liftago aneb nová éra
v osobní dopravě?“ (xPORT)
5. 5. Diskuze s ministrem financí ČR
28. 4. SOUTĚŽ KAPEL NA VŠE i pro absolventy
27. 4. Absolventská středa: Banky vs nebanky
25. 4. Radim Jančura: Vznik a rozvoj Student Agency (xPORT)
20. 4. UniCup: sport, vzdělání a kultura v současné době
12. 4.–13. 4. Druhý ročník potravinové sbírky na VŠE (OikosPraha a Unie studentů)

10. 4. Divadelní představení „Cesta do vesmíru“ (Comica Economica)
7. 4. Jarní koncert souboru Gaudeamus VŠE
5. 4. Přednáška „Brazílie ve 21. století“
4. 4. Přednáška baronky Lucy Neville-Rolfe a ministra Mládka
30. 3. Absolventská středa: Důchodová reforma v ČR – fakta a mýty
23. 3. Den otevřených dveří francouzského programu MBA
– MAE
21. 3. Vernisáž „Kameramani fotografují“
18.–27. 3. Lyžování pro absolventy VŠE – Francie 2016
Chamrousse
15.–16. 3. Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE (RPC)
9. 3. Setkání VŠE Alumni Austria na velvyslanectví ve Vídni
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DOKTORSKÉ STUDIUM
STUDIUM NA VŠE
NA VŠE

PŘIHLÁŠKY NA UNIVERZITU
TŘETÍHO VĚKU

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí
devět doktorských studijních programů v celkem 16 oborech. Většinu oborů
doktorského studia je možné podle akreditací studovat i v anglickém jazyce.

Od 1. června až do 2. září 2016 mají noví
zájemci o Univerzitu třetího věku na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) možnost podat přihlášku ke studiu.

Jeden ze studijních oborů – Výpočtová ekonomie a finance je realizován ve spolupráci s ČVUT. Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
S ohledem na podmínky doktorského studia jsou veškeré
informace obsaženy ve Studijním a zkušebním řádě pro
studium v doktorských studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tento řád společně s brožurou Programy doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze poskytuje studentům kompletní pochopení doktorského studia, které
je prvním krokem studentovi vědecké kariéry, stejně jako
přehled všech studijních požadavků.
Absolvování doktorského studia vyžaduje úspěšné zakončení čtyř povinných předmětů dle požadavků jednotlivých
fakult. Na základě doporučení školitele si doktorand s ohledem na svou specializaci volí další dva předměty. Neoddělitelnou součástí doktorského studia je publikační činnost
založená na vědecko-výzkumných aktivitách. Standardní
délka doktorského studia jsou tři roky. V závěru doktorského studia skládá doktorand komisionální státní doktorskou zkoušku; její úspěšné absolvování je podmínkou připuštění k obhajobě doktorské disertační práce. Programy
doktorského studia jsou při splnění nároků pro přijetí
nabízeny studentům ze všech zemí světa. Podmínkou pro
přijetí do doktorského studia je úspěšně zakončení magisterského studia. Uchazeči, kteří své studium absolvovali v zahraničí, musí mít své bakalářské i magisterské studium uznané v České republice. Dále je nutné složit přijímací
zkoušku, přičemž každá fakulta má své vlastní požadavky.
Přihláška musí být podána v elektronické formě. Dodatek
k přihlášce k doktorskému studiu musí být společně s požadovanými přílohami dodán v písemné podobě.
Studium v českém jazyce se nehradí, poplatek za studium
doktorského programu absolvovaného v jiném než českém jazyce (Program pro cizince) je 5 000 Eur za rok. Veškeré informace o přijímacím řízení a poplatcích za studium, formulář přihlášky, informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikaci, stejně jako přehled všech nabízených doktorských studijních programů
a volná místa jsou k dispozici na http://veda.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni/.

Učinit tak lze elektronicky, telefonicky, případně osobně dle pokynů uvedených na webu univerzity. Univerzita třetího věku Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí všem důchodcům vzdělávací a zájmovou odbornou
činnost a VŠE její realizací za podpory MŠMT plní Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí. Univerzita
je určena jednak seniorům ve starobním důchodu, jednak
také zájemcům v invalidním důchodu. Univerzita třetího
věku VŠE v Praze nabízí seniorům studium ve více než 64
předmětech 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, přičemž maximální doba studia jsou 3 roky. 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, kompletní výčet je k dispozici zde. 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 Psychologie v nás. S ohledem na informatické předměty je zájem především o Digitální fotografování, Počítačovou grafiku, Mobilní zařízení a GPS navigace
včetně výuky geocachingu. Rozsáhlá je také jazyková výuka v malých výukových skupinách do 20 studentů (angličtina, němčina, španělština, italština, ruština). Na závěr akademického roku se koncem května koná slavnostní promoce. Zde studenti, kteří za akademický rok absolvovali
úspěšně alespoň 5 předmětů, obdrží souhrnné osvědčení
z rukou akademických funkcionářů školy. Také ostatní studenti jsou na promoci představeni vedení školy. Více informací o registraci na Univerzitu třetího věku, jejím průběhu
a poplatcích za studium naleznete zde.
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AKCE – STALO SE
VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŠANCE
Ve dnech 15. a 16. března se na VŠE uskutečnil veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Po oba dny měli studenti a absolventi
VŠE možnost osobně se seznámit s pracovními nabídkami, stážemi a trainee programy
od více než sedmi desítek zaměstnavatelů.
Mezi tradiční vystavovatele patří největší zaměstnavatelé v ČR v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, daní a auditu, logistiky a dopravy,
marketingu, obchodu
či personalistiky. Letos poprvé zde studenty osloví například
The LEGO Group, Alza.cz, Slevomat.cz, Seznam.cz, Dell, Foxconn a další. Kromě tradičních stánků s prezentacemi jednot-

livých firem si účastníci mohli užít bohatý doprovodný program. Zejména tři panelové diskuze firem, na kterých se
návštěvníci dozvěli detailní informace o možnostech uplatnění v různých oblastech jako např. „Poradenské služby, účetnictví, audit, daně“, „Bankovnictví a pojišťovnictví“ a jiné. Navštívit mohli také prezentace některých vystavujících společností. V úterý mohli návštěvníci konzultovat svůj podnikatelský záměr s odborníky, zúčastnit se koučinku (po předchozí rezervaci místa na http://www.meetme.so/koucink),
nechat se nalíčit profesionální vizážistkou a vyfotit na CV.
Ve středu byli na místě zkušení personalisté, se kterými mohli
studenti a absolventi zkonzultovat své životopisy.
Více informací o veletrhu ŠANCE najdete na http://rpc.
vse.cz/sance/aktualni-rocnik/
Informace o registraci studentů a absolventů najdete
na http://rpc.vse.cz/sance/studenti-a-absolventi/
Elektronický katalog najdete na http://sance.vse.cz/

FINÁLE SOUTĚŽE VŠE HLEDÁ TALENT – SOUTĚŽ KAPEL
Ve čtvrtek 28. dubna se ve Vencovského
aule uskutečnil první ročník soutěže VŠE
HLEDÁ TALENT – soutěž kapel. Nový projekt úspěšné talentové soutěže VŠE HLEDÁ
TALENT, kterou pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze již šest let, byl tentokrát určen
čistě pro hudební skupiny, které vždy výrazně převyšovaly počet jiných umělců.
Kapely, které v soutěži vybojovaly 1. a 2. místo navíc vystoupí na tradičním Reprezentačním
plese VŠE v Lucerně,
který se letos bude konat ve středu 30. listopadu. Podmínkou účasti v soutěži bylo, aby alespoň dva členové kapely byli zároveň studenty, absolventy či zaměstnanci VŠE. Do prvního ročníku soutěže se nakonec přihlásilo více
než dvacet hudebních skupin, z nichž sedm postoupilo do finále. Soutěžní večer otevřelo jazzové uskupení Lucky Luciano,
jehož název je mimochodem i jménem slavného mafiána z 30.
let minulého století. Jako druzí ovládli podium členové kapely
Other Way. Ti předvedli vlastní tvorbu specifického žánru, který označují jako Crossover Rock. Ani další skupina s názvem Ra-

jvosa Prag Band nezůstala pozadu. První slovo názvu kapely je
slangovým označením pro Sarajevo a tak není divu, že převažujícím žánrem jejich tvorby je balkánská hudba. Hudební skupina Surrender Brainchild, která na podiu vystoupila vzápětí,
pro změnu naplnila Vencovského aulu pohodovou hudbou
s prvky dětské hravosti a fantazie. Své vystoupení uzavřeli písní o Rock’nRollu a všem, co k němu patří. Pro milovníku swingu zahrála kapela Hot Wings, jejíž název není odvozen od lahůdky z rychlého občerstvení, ale vznikl spojením jména jejich
učitele hudby pana Horkého (Hot) a přesmyčkou slova swing
(Wings). Předposlední vystoupení patřilo skupině přátel z basketbalu, kteří si říkají The Basketles a které svedl dohromady
zájem o hudbu legendárních Beatles. Nutno dodat, že The Basketles spolu vystupují již úctyhodných 14 let. Celý večer uzavřela Liberecká kapela Exil 51, jejíž členy jsou také 3 absolventi
VŠE. Tato poprocková skupina se může pochlubit třeba tím, že
jedna z jejích písní se stala neoficiální hymnou Jizerské padesátky. Výkony kapel hodnotila v průběhu celého večera porota v čele s rektorkou VŠE prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc. Vyhlášení výsledků tak mohlo proběhnout hned vzápětí a závěrečné bodování bylo skutečně těsné. Na prvním místě se umístila kapela Other Way. Jen o bod méně a tím pádem druhé místo vybojovala skupina Exil 51. Třetí místo obsadila kapela Hot
Wings. Kapely získaly kromě ocenění i peněžitý dar od sponzorů. Více informací o soutěži VŠE HLEDÁ TALENT.
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NA VŠE SE USKUTEČNÍ NULTÝ ROČNÍK STARTUP FESTIVALU
Ve středu 11. května se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil festival nadějných podnikatelských projektů.
Akce dostala název Startup festival a jejím
pořadatelem je podnikatelský akcelerátor
xPORT VŠE.
Začínající i renomované
startupové projekty zde
dostaly příležitost prezentovat svou činnost a rozšířit své týmy. Návštěvníkům z řad studentů a absolventů
festival nabídne jedinečnou možnost stát se součástí rozvíjející se startupové scény. Mezi největší lákadla patří:
Google,
Airbnb,
Uber,
Microsoft,
Skypicker,
a mnoho dalších zajímavých startupů.
Festival byl určen nejen aktivním studentům a absolventům VŠE, ČZU, ČVUT a dalších pražských univerzit, ale
i podnikatelské veřejnosti se zájmem o startupovou scénu a podnikání. Vedle hlavního programu byl připraven
také bohatý doprovodný program v podobě panelových

diskuzí, školení, tréninků a přednášek zajímavých hostů.
Na místě bylo možné konzultovat své záměry s odborníky v oblasti podnikatelských plánů, investic, práva, „social
b usiness“ i jiných, např.:
panelovou diskuzi zástupců Airbnb, Skypicker a Zonky, kteří se podělí o svůj unikátní příběh,
individuální konzultace např. o vašem business plánu
s VC investorem,
workshop na téma “Jak uspět ve food businessu”,
a ještě více z doprovodného programu.
„Startup Festival je jedinečnou akcí svého druhu,“ říká marketing manažer podnikatelského akcelerátoru xPORT Libor
Uhlík. „Chceme v xPORTu tvořit komunitu kolem startupů
a rozvíjet podnikatelské prostředí pro aktivní lidi. Při tom
jsme si uvědomili, že právě něco jako festival pro startupy
tady není a samotné nás to překvapilo.“ Vznik Startup Festivalu byl podle něj přirozeným důsledkem tohoto uvažování. „Protože se jedná o nultý ročník, jsme plni očekávání a zároveň se těšíme, co všechno přinese,“ dodává na závěr Libor Uhlík.Více informací o Startup Festivalu naleznete na adrese http://www.startupfestival.cz/.

VŠE A BEL SÝRY ČESKO UZAVŘELI SMLOUVU O SPOLUPRÁCI
Výkonný ředitel pro střední Evropu společnosti Bel Boyan Neytchev a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE)
prof. Ing. Hana Machková, CSc. podepsali za přítomnosti francouzského velvyslance v ČR pana Jean-Pierra Asvazadouriana
Smlouvu o spolupráci. Hlavní cílem partnerství je podpora internacionalizace VŠE.
Společnost Bel Sýry Česko, a.s. je součástí francouzské skupiny Fromageries Bel, jež je třetím největším světovým výrobcem značkových sýrů. V České republice působí od roku
1995. Jejími nejznámějšími mezinárodními
značkami jsou Veselá kráva, Kiri, Leerdammer,
Gervais a Babybel. V České republice má jak obchodní, tak výrobní aktivity díky akvizici společnosti Želetavské sýrárny v roce 2000. Nejvýznamnějšími českými značkami jsou Smetanito a Želetava. V roce 2016 podpoří společnost Bel Sýry. a.s. zejména aktivity VŠE zaměřené na frankofonní studenty, například nákup odborné literatury ve francouzském jazyce. Po podpisu smlouvy zdůraznil francouzský
velvyslanec v České republice pan Jean-Pierre Asvazadourian důležitost rozvoje vzájemných vztahů. „Jsem velice rád, že
jsem se dnes mohl zúčastnit podpisu partnerské smlouvy mezi

dvěma výraznými představiteli francouzsko-české spolupráce.
VŠE vysílá každoročně do Francie desítky studentů a o její kvalitě svědčí fakt, že dle informace paní rektorky, studovalo v roce
2015 na VŠE v rámci výměnných pobytů více než 100 francouzských studentů. Francouzské velvyslanectví podporuje již 25 let
aktivity Francouzsko-českého institutu řízení, který se specializuje na výchovu frankofonních manažerů a je výborné, že se tak
významná společnost, jako je Groupe Bel, rozhodla pro spolupráci právě s VŠE.“ Rektorka Hana Machková, která tento institut řídí od prvopočátku, patří k velkým zastáncům odborné
cizojazyčné výuky. „Náš program MBA je ojedinělý tím, že výuka odborných předmětů je z poloviny zajišťována francouzským
profesory. Partnerství se společností Bel Sýry Česko
a.s. nám mimo jiné pomůže obnovit fond odborných knih ve francouzštině, které budou k dispozici všem studentům VŠE, kteří ovládají francouzštinu“, zdůraznila rektorka. Výkonný ředitel pro
střední Evropu společnosti Bel Boyan Neytchev
si od podpisu smlouvy s VŠE slibuje nejen možnost zviditelnit svou společnost jako atraktivního zaměstnavatele na půdě prestižní české vysoké školy, která vychovává budoucí manažery, ale také přispět k lepší kvalitě výuky. „V rámci
naší spolupráce s VŠE bychom chtěli podpořit výuku formou případových studií a těším se, že naši manažeři budou moci předávat své zkušenosti na přednáškách pro studenty VŠE.“
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POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE
S PLZEŇSKÝM PRAZDROJEM
Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.,
podepsala s paní Catherine Sinclair, ředitelkou Úseku lidského kapitálu společnosti Plzeňský Prazdroj smlouvu o partnerské spolupráci na další dva roky. Hlavní náplní smlouvy je partnerství programu CEMS.
Plzeňský Prazdroj, a.s. je součástí skupiny
SABMiller, která působí ve více než 75 zemích světa. S VŠE spolupracuje zejména
na programu CEMS MIM, který je na VŠE realizován v rámci navazujícího magisterského studijního oboru
International Management na Fakultě podnikohospodářské.

Plzeňský Prazdroj se podílí na výběru studentů, organizuje tzv.
Skill semináře a manažeři přednášejí jak pro studenty CEMSu,
tak pro studenty dalších fakult. Plzeňský Prazdroj také nabízí
studentům možnost stáží, včetně stáží v zahraničí.
„Jsem ráda, že bude úspěšná spolupráce s Plzeňským Prazdrojem pokračovat i nadále. Plzeňský Prazdroj je jednou z nejznámějších
českých značek a jako korporátní partner
CEMSu, který sdružuje 30 nejlepších byznys
škol a 70 korporátních partnerů z celého světa, výborně zapadá do strategie této mezinárodní sítě. Zejména ale oceňuji velmi intenzivní spolupráci s VŠE na mnoha různorodých projektech“, zdůraznila rektorka VŠE při podpisu smlouvy.

VŠE A ČESKÁ SPOŘITELNA PODEPSALY
SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PRO ROK 2016
Sponzorskou smlouvu o generálním partnerství České spořitelny (ČS) a Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) podepsali v pátek 29. ledna 2016 předseda představenstva ČS Tomáš Salomon a rektorka VŠE
prof. Ing. Hana Machková, CSc.

KONTAKT

Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE od roku 2002. Finančně přispívá na rozvoj vzdělávací činnosti, k níž mimo jiné
patří publikační činnost, podpora studentských spolků, propagace vědy a výzkumu
(Den vědy), podpora spolupráce zahraničních a českých studentů i společenské akce
(Den s VŠE, Ples s VŠE). Spolupráce mezi bankou a univerzitou spočívá i v nefinanční rovině, kdy odborníci z ČS vystupují s přednáškami na půdě VŠE. Pravidelně také pomáhají s absolventskými pracemi studentů. Nově ČS v letošním
roce uskuteční společně s VŠE tak zvaný Innovation Day. Během
kterého budou týmy složené ze zaměstnanců banky a studen-

tů z xPORTu VŠE a dalších partnerských univerzit řešit zadaný
reálný úkol z byznysu. Odpoledne týmy ohodnotí vedení banky a představitelé VŠE. V minulém roce stála Česká spořitelna
při vzniku podnikatelského centra xPORT VŠE Business Accelerator, jimž se spolupráce se studenty posunula do praktičtější roviny. Akcelerátor pomáhá začínajícím studentským firmám,
například přetavit nápad na podnikání do byznysového plánu
nebo firmu v začátcích rozjet a získat pro ni investory. Studenti také řeší projekty pro firmy a korporace. Jeden z projektů pro
Českou spořitelnu měl za cíl zjistit momentální stav výpočtu incentivy (systému odměňování) napříč celou divizí Operations (řízení provozu) a na základě analýzy navrhnout
zlepšení, které by přineslo maximální efektivitu. I letos bude spolupráce s xPORTem pokračovat, například jedním z plánovaných
projektů bude vypracování efektivního systému spolupráce s partnerskými univerzitami, který má zahrnovat ambasadory na VŠ, velké akce pro studenty všech univerzit
i způsob reportingu těchto činností.

LinkedIn:
jako skupina: VSE Prague Alumni. Skupina je uzavřená, před schválením je nutné zažádat o členství.
jako vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze. Při zadávání školy do Vašeho vzdělání se Vám objeví pod stejným
názvem spolu s logem také v rolovacím menu.

Budova VŠE Žižkov:
v Nové budově v kanceláři Rozvojového a poradenského centra NB37

http://ka.vse.cz

http://absolventi.vse.cz

