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Téma

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÝ
ABSOLVENTSKÝ PORTÁL!
Vás připravujeme. Díky nastavení absolventského portálu Vám neunikne
žádná novinka.
Zajímá Vás, kde pracují Vaši spolužáci? Jaké akce pro absolventy
chystáme? Chcete spolupracovat
s fakultou? Nebo najít ztracenou
lásku? Připojte se k nám a budete
mít přehled o VŠEm.

Absolventský portál je komunikační a kontaktní platforma,
na které primárně budujeme síť
absolventů VŠE. Slouží především
k udržení kontaktu s Vaší Alma
Mater a Vašimi spolužáky. Zároveň podporuje spolupráci s učiteli
a studenty na VŠE.
Můžete se zde také registrovat na
nejrůznější odborné, společenské,
kulturní i sportovní akce, které pro

CO NA PORTÁLU NAJDETE?
● Své spolužáky a jejich profily
● Přehled absolventů VŠE a společností, kde pracují
● Přihlašování na networkingové,
odborné a společenské akce pro
absolventy
● Registrace do Klubu absolventů
● Možnosti spolupráce s VŠE,
fakultami či studenty (jako např.
mentoring, přednáška, vedení/
oponování závěrečné práce,
odborná praxe/stáž, networking
atd.)
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● Nabídky kurzů, MBA studia a celoživotního vzdělávání na VŠE
● Poradenské aktivity a nabídky
pracovních příležitostí ze strany
VŠE a spolupracujících firem
● Absolventský zpravodaj
● Novinky z VŠE
● Kalendář akcí VŠE
Aktualizujte si svůj profil, aby
mohli spolužáci najít i Vás, vyměnit
si s Vámi pár zpráv, nebo aby Vás
mohla oslovit ke spolupráci třeba
i Vaše fakulta. Ke svému profilu můžete nahrát fotku, uvést krátké představení, doplnit obor Vaší vedlejší
specializace a mnoho dalšího.
Doufáme, že se Vám portál bude líbit
a budete díky tomu s námi častěji
v kontaktu. Budeme rádi za zpětnou
vazbu.
Těšíme se na setkání na některé
z našich akcí.Rozvojové a poradenské centrum VŠE

Téma

MBA STUDIUM
NA VŠE
Pro rok akademický rok 2020/2021 nabízí VŠE celkem
šest programů MBA. Jedná se o programy celoživotního vzdělávání, ve kterých mají posluchači možnost
studovat v češtině, angličtině a francouzštině. Profesní titul MBA poskytuje absolventům vyšší prestiž
a konkurenceschopnost na trhu práce, a znamená
také vyšší hodnotu pro firmu, ve které absolventi
působí. V neposlední řadě jsou důležité i kontakty,
jež absolventi během studia naváží a které nadále
rozvíjejí v rámci absolventských spolků.
NA VŠE JE MOŽNO STUDOVAT SPECIALIZAČNÍ
I VŠEOBECNĚ ZAMĚŘENÉ PROGRAMY MBA

ROZJEĎTE B2B
STARTUP
V XPORTU VŠE
Máte nápad na startup, ale chybí vám zkušenosti,
know-how a silný network? xPORT Business
Accelerator VŠE je právě to místo, kde vám
s rozjezdem inovativního podnikání pomůžeme.
Program B2B Incubation startupům nabízí
týdenní mentoring, startupovou komunitu,
PR & Marketing podporu, místo v open space,
networking, workshopy a mnoho dalších benefitů.
Stačí se registrovat na Open House a na online one2one
konzultaci s mentorem představit váš projekt. Získáte
feedback a jako motivaci i první měsíc inkubace zdarma.
O xPORTu a nejčastějších chybách founderů se v xPORT
callu rozpovídal náš mentor Jakub Stránský. Více o programu B2B Incubation: https://xport.vse.cz/o-programu-b2b-incubation/

● V angličtině/češtině: Fakulta financí a účetnictví –
Nemovitosti a jejich oceňování (C-MBARE)
● V angličtině/češtině: Fakulta mezinárodních vztahů –
International Business (IB)
● V češtině/angličtině: Fakulta podnikohospodářská –
(ISBM); uzávěrka přihlášek 10. 9. 2020
● V angličtině: Fakulta podnikohospodářská (ISBM);
uzávěrka přihlášek 10. 9. 2020
● V češtině: Fakulta informatiky a statistiky – Data
& Analytics for Business Management; přihlášky
průběžně
● Ve francouzštině: Francouzsko-český institut řízení
(IFTG) – Master Management et Administration des
Entreprises

Follow na Linkedin xPORTu

Věřím, že si z naší nabídky mezinárodně uznávaných
kurzů vyberete a zvážíte možnost prohloubení Vaší
kvalifikace v rámci studia MBA.

VELETRH PRACOVNÍCH
SANCE.VSE.CZ
PŘÍLEŽITOSTÍ
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STALO SE

VŠE OCENILA NEJOBLÍBENĚJŠÍ PEDAGOGY
ROKU 2019
VŠE letos poprvé ocenila nejoblíbenější pedagogy
všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2019
vyhlášen Ing. Jan Molín, za FMV doc. Zuzana Stuchlíková, za FPH Ing. David Říha, za FIS Mgr. Milan
Bašta, za NF Ing. Michal Mirvald a za FM doc. Peter
Pažitný. Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka
jednomu učiteli z každé fakulty na základě návrhu
děkanů, který vycházel z hlasování studentů v rámci
celoškolské ankety v InSIS. Pro svého oblíbeného
učitele hlasovalo celkem 1 958 studentů.

roku bude rektorka VŠE pravidelně udělovat vždy počátkem kalendářního roku na základě názoru studentů vyjádřených formou anonymního anketního hlasování.

OCENĚNÍ PEDAGOGOVÉ ROKU 2019
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
ING. JAN MOLÍN, PH.D.
Ing. Molín působí na Katedře
finančního účetnictví a auditingu
FFÚ devátým rokem. Od roku 2014
je zástupcem vedoucího katedry
a zasedá také v Akademickém
senátu FFÚ. Na VŠE vyučuje např.
Účetnictví I, Accountant in
Business, Účetnictví a daně individuálního podnikatele.
Je spoluautorem publikace Vnější a vnitřní kontrola
z pohledu managementu a Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců
a účetních. Za obě publikace získal ocenění fakulty.
Mimo to se angažuje v oborových organizacích. Je např.
předsedou etické komise Komory certifikovaných
účetních či zkušebním komisařem Komory daňových
poradců ČR.

„Z mého pohledu rektorky VŠE dopadla studentská anketa
výborně. Ukázala, že máme velmi silnou střední generaci
pedagogů. Nejmladšímu oceněnému bude v létě 39 let, nejstaršímu příští týden 44 let. Mezi šesti oceněnými jsou pouze
dva docenti, ale všichni ostatní mají k habilitaci blízko. Studenti ocenili vesměs učitele, kteří se pro školu angažují. Vždyť
mezi oceněnými máme dva členy akademického senátu VŠE,
jednoho člena fakultního akademického senátu, jednoho
proděkana a ředitelku fakultního centra,“ řekla rektorka VŠE
prof. Hana Machková během předávání ocenění. Anketa
běžela do 21. února 2020, její vyhlášení proběhlo během
akademického pléna 27. února 2020. Alespoň jeden hlas
od studentů získalo 477 pedagogů. Ocenění Pedagog
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STALO SE
FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
DOC. ING. ZUZANA STUCHLÍKOVÁ, PH.D.
Doc. Stuchlíková pracuje na
Katedře světové ekonomiky FMV
od roku 2004. Má na starosti např.
povinný magisterský kurz Regionální trhy v globální perspektivě.
Působí jako garantka a přednášející
v rámci magisterské vedlejší
specializace Čínská studia, vyučuje i ve vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie na FMV. Na FMV vede od roku
2016 Centrum asijských studií (CAS). Kromě makroekonomického vývoje Číny a Japonska se dlouhodobě věnuje
vybraným problémům zahraničně-obchodní politiky,
nového regionalismu a ekonomické diplomacie.

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
ING. DAVID ŘÍHA, PH.D.
Ing. Říha působí na Katedře
marketingu FPH. Vyučuje např.
vedlejší specializaci Marketing
a Sales management. Praktické
zkušenosti v oblastech obchodu
a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. Od roku 2018 je členem Akademického
senátu VŠE. Mimo to je také členem České marketingové
společnosti.

ekonomie zejména v bakalářských studijních programech.
Jako lektor pravidelně působí také na Komoře auditorů ČR
a příležitostně na Nejvyšším kontrolním úřadě ČR či
Ministerstvu obrany ČR.

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
MGR. MILAN BAŠTA, PH.D.
Mgr. Bašta vystudoval na Karlově
univerzitě obor Astronomie
a astrofyzika, na Katedře statistiky
a pravděpodobnosti FIS působí od
roku 2008. Vyučuje bakalářské
a magisterské předměty, např.
Regrese, Modely ekonomických
a finančních časových řad, Výpočetní statistika v R atd.
Věnuje se také výzkumné činnosti v oboru analýzy
časových řad a regresní analýzy. V rámci VŠE se zapojil do
dvou výzkumných grantů Modelování sezónních časových řad s velkou délkou sezónnosti a Modelování
finančních a ekonomických časových řad – aplikace
a srovnání waveletových a tradičních metod.

FAKULTA MANAGEMENTU
DOC. ING. PETER PAŽITNÝ, PH.D.

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
ING. MICHAL MIRVALD, PH.D.
Ing. Mirvald je absolventem
Národohospodářské fakulty VŠE,
v současné době je na téže fakultě
proděkanem pro zahraniční vztahy
a zástupcem vedoucího Katedry
ekonomie. Pedagogicky zde působí
od roku 2001, přednáší kurzy
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Doc. Pažitný působí na Katedře
managementu FM od roku 2015.
Jako expert na oblast zdravotnictví
je garantem vedlejší specializace
Management zdravotnických
služeb a přednáší např. v kurzu
Metody ekonomického hodnocení
zdravotnických programů. V rámci
letní školy FM VŠE vyučuje Marketing ve zdravotnictví
v angličtině. Je členem Akademického senátu FM a zároveň zasedá také v Akademickém senátu VŠE. V rámci
výzkumné činnosti se věnuje projektu TAČR zaměřenému
na ekonomickou zátěž Alzheimerovy choroby v ČR.
V minulosti působil jako poradce v oblasti zdravotní
politiky pro ministerstvo zdravotnictví v České republice,
na Slovensku i v Maďarsku.

STALO SE

FIS VŠE OTEVÍRÁ DRUHÝ ROČNÍK DATOVĚ
A ANALYTICKY ORIENTOVANÉHO MBA
– DATA & ANALYTICS FOR BUSINESS
MANAGEMENT POWERED BY KPMG
Víte o tom, že se otevírá již druhý ročník unikátního
datově a analyticky orientovaného MBA programu,
jediného ve střední Evropě?

ÚČASTNÍCI MBA DATA & ANALYTICS FOR BUSINESS
MANAGEMENT O STUDIJNÍM PROGRAMU:
Přínosy hned po prvním semestru jsou velké. Znalosti, které
jsem získal, nám pomohly rozšířit portfolio služeb, které nabízíme a zjednodušily nám práci s klientem a daty.
Ladislav Wiedermann, zakladatel a ředitel společnosti
inagami.com

Tento program připravuje studenty na role špičkových
profesionálů, kteří jsou schopni propojovat data, analytiku a business do jednoho celku a s jejich pomocí řídit
inovace a transformaci firem.

Studium mi pomohlo lépe porozumět datům, díky tomu si
věci dávám více do souvislostí a lépe si uvědomuji, jak funguje naše pojišťovna. Zlepšil jsem se ve vizualizaci dat, což mi
pomohlo při několika jednáních a auditorských konferencích,
kde se mi díky tomu podařilo věci lépe a efektivně vysvětlit.
Z tohoto MBA programu jsem skutečně nadšený!
Leo Stöckl, Senior Auditor for Insurance Operations, GDPR
Expert, CIA, Allianz SE Munich

Absolventi tohoto programu získají znalosti a dovednosti, které se dnes nikde v ČR takto komplexně
nevyučují. Program je unikátní tím, že propojuje datové
a analytické technologie na jedné straně a specializované manažerské vzdělávání na straně druhé.
Nejlepší cestou, jak získat kvalitní manažerské MBA vzdělání, není jen učit se od akademiků, ale hlavně pracovat
spolu s lidmi, kteří řídí a realizují praktické projekty. Proto
v tomto programu své zkušenosti předá více než 40 lektorů, specialistů a manažerů.
Studijní program je realizován ve spolupráci VŠE FIS, KPMG
a UC Berkeley.
Doplňující přijímací řízení je již za měsíc, takže máte stále
šanci přihlásit se. Více informací včetně kontaktů najdete
na databusiness.cz/dabm.
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Působím v HR a intuice je zde důležitá. Pro zásadní rozhodnutí
jsou pro mě ale nejdůležitější data. Rozhodnutí, která jsou
podložená daty, mají daleko větší hodnotu. Na výuce se mi líbí
poznatky z praxe i to, že VŠE flexibilně reaguje na naše požadavky. Sešla se tu úžasná parta lidí, kteří mě inspirují a těším
se na každé setkání s nimi. Na základě tohoto programu jsem
navrhla zařadit do vzdělávání našich zaměstnanců datovou
analýzu tak, aby byla data využívána i pro běžná rozhodování.
Vendula Linková, HR Manažerka, Konplan

PŘEDSTAVUJEME

ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM
Společně s partnery školy, ale i s dalšími firmami připravuje
RPC zajímavé akce spojené s kariérou studentů, kterých se
ale mohou účastnit i absolventi. Mezi ně patří HR prezentace společností na VŠE, kde se účastníci dozví více o dané
společnosti, její firemní kultuře, výběrovém řízení a jeho
průběhu. Dvakrát ročně (v březnu a v říjnu) pořádá RPC
veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, který se v současné podobě koná na VŠE již od roku 2006 a je určen
jak pro studenty a absolventy VŠE, tak i pro veřejnost.
Veletrh umožňuje přímý kontakt mezi zástupci vystavujících společností a studenty, příp. čerstvými absolventy.
Pro návštěvníky je vždy připraven i bohatý doprovodný
program, jako jsou například konzultace CV/LinkedIn
profilu, profesionální fotografování na CV, návštěvnická
soutěž o hodnotné ceny apod. Podzimní veletrh se bude
konat 13.–15.10.2020. Ve spolupráci s největšími českými
bankami pořádá RPC i Den bankovní profese.
Velká pozornost je věnována psychologické diagnostice
a kariérnímu poradenství, které využívají nejen studenti,
ale i absolventi. Jedná se individuální konzultaci, kde je
pozornost věnována konkrétním problémům a potřebám
zájemce. Účast byla v minulosti možná pouze 1x za dobu
studia. Nyní je nabídka termínů natolik bohatá, že uspokojí
všechny, kteří mají zájem o opakované konzultace, a to jak
v kratším, tak delším časovém období.

Na Vysoké škole ekonomické bylo v lednu 1999
založeno kariérní centrum, které se tak řadí k nejstarším na českých vysokých školách. Původně
fungovalo pod názvem Centrum profesní orientace
(CePO) a jeho cílem bylo pomoci studentům spojit
studium s praxí, zprostředkováním stáže či stálého
zaměstnání, které bude korespondovat s jejich studijním zaměřením. V září 2006 bylo toto pracoviště
transformováno na Rozvojové a poradenské centrum a pod tímto názvem funguje dodnes. Mottem
současné činnosti je, aby každý student VŠE alespoň
1x za dobu studia využil služeb RPC.

Tím však činnost RPC zdaleka nekončí, je také garantem
a hlavním organizátorem příp. spoluorganizátorem společenských, kulturních a sportovních akcí, např. soutěže
„Talent VŠE“, „Absolventského večera“, „Plesu VŠE“ a „Rektorského sportovního dne“. Se studenty zůstává v kontaktu i po ukončení studia, a to prostřednictvím databáze
absolventů a webu absolventi.vse.cz.

Pod hlavičkou RPC funguje široká nabídka služeb jak pro
studenty, tak i pro absolventy. První informaci o RPC získávají budoucí studenti ještě před nástupem ke studiu na
VŠE, a to na Seznamovacích kurzech, které pod záštitou
RPC VŠE probíhají již od roku 2014. Dozví se tam spoustu
praktických informací nejen o studiu, ale i o činnosti RPC.
Mohou se, přes studijní informační systém InSIS, přihlásit
k odběru novinek v různých oblastech, a tak jim během
studia neunikne žádná zajímavá pracovní nabídka nebo
akce. RPC zprostředkovává nabídky zaměstnání, brigád
a připravilo i nadstavbový portál „Práce na míru“. Projekt
Práce na míru umožňuje firmám předvýběr kandidátů,
kteří jsou vhodní na danou pracovní pozici a zároveň
vyhledává vhodné pracovní nabídky pro zájemce, kteří se
do tohoto portálu registrovali svým facebookovým účtem
a vyplnili osobnostní test MBTI.

Další informace o činnosti RPC najdete na webových
stránkách rpc.vse.cz a také na Facebooku. V případě zájmu
o jakoukoliv službu je možné se obrátit na pracovníky RPC
(e-mail: rpc@vse.cz).

7

fakulty

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Fakulta financí a účetnictví
se v době pandemie COVID-19
nezastavila. Bezprostředně po
vyhlášení nouzového stavu v ČR
jsme přešli na online výuku, která
probíhala až do konce semestru.
Jsme přesvědčeni, že tím kvalita
výuky neutrpěla, o čemž svědčí
i zpětná vazba od našich studentů,
ba naopak to v řadě případů
znamenalo důkladnější přípravu na
výuku, vyšší účast na výuce a silnější
průběžnou kontrolu jejích výsledků.

najít pro konání akcí nové termíny.
V současnosti je pro nás hlavním
úkolem zajistit všechny zkoušky ve
zkouškovém období (včetně státních
závěrečných zkoušek a obhajob
kvalifikačních prací) a zvládnout
také přijímací řízení do všech stupnů
studijních programů od bakalářského, přes navazující magisterské až
po doktorské studium. Jsme rádi, že
zájem uchazečů o prakticky všechny
naše studijní programi ve srovnání
s minulým rokem narostl a máme

tedy možnost vybírat ke studiu
kvalitní uchazeče. Na druhou stranu
bojujeme s omezením pohybu přes
hranice, což se velmi dotýká jak
stávajících studentů, tak i uchazečů
o studium ze zahraničí, kteří tvoří
významnou část našich studentů.
Jsme rádi, že našim učitelům ani studentům nepřinesla pandemie zásadní zdravotní problémy a doufáme,
že to tak i zůstane a pevné zdraví
přejeme i vám všem, pro které tento
zpravodaj připravujeme.

Omezení shromažďování osob,
bohužel, pro nás znamenalo zrušení
mnoha připravovaných akcí od slavnostních promocí absolventů v aule
přes nejrůznější workshopy a konference až například po slavnostní
ceremoniál udílení čestného doktorátu profesoru Robertu S. Kaplanovi
z Harvard University, který se měl
konat 24. dubna 2020. V případě,
kdy to bylo možné, jsme přešli na
online formu (například přednášky
v rámci cyklu Absolventských střed)
a v ostatních případech se snažíme

KATEDRY A INSTITUTY FAKULTY

Udílení pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví
VŠE v Praze prof. Bohumilu Královi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Katedra financí a oceňování podniku
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Katedra měnové teorie a politiky
Katedra manažerského účetnictví
Katedra veřejných financí
Institut energetické ekonomie
Institut strategického investování

fakulty

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ:
Pracovníci Fakulty financí
a účetnictví VŠE v Praze jsou
dlouhodobě aktivní v řídicích
funkcích profesních organizací
jako je Komora auditorů ČR, Svaz
účetních, Komora certifikovaných
účetních, Národní účetní rada,
Komora daňových poradců ČR
a fakulta se v řadě oblastí podílí
nejen na připomínkování, ale
aktivně i na tvorbě právních
předpisů například ve spolupráci
s Ministerstvem financí.

Fakulta financí a účetnictví je řešitelem projektů smluvního výzkumu,
v rámci kterých mohou firmy využít
i inovační vouchery a které umožňují propojení výzkumných kapacit
fakulty a požadavků soukromých
firem. Odborníci fakulty jsou zpracovateli řady odborných stanovisek
a posudků pro podniky, instituce
a soudy. Na druhou stranu na fakultě
pravidelně učí nebo na specializovaných přednáškách vystupuje mnoho
významných oborníků z praxe, což
napomáhá úzkému a bezprostřednímu propojení výuky a praxe.

PROFESNÍ AKREDITACE:
Fakultě se v minulosti podařilo získat
několik národních i mezinárodních
profesních akreditací usnadňujících
našim absolventům snazší přechod
do regulovaných profesí, jako jsou
například auditoři, certifikovaní účetní
v rámci kvalifikace ACCA, ICAEW,

KAČR a SÚ nebo certifikovaní finanční
analytici v rámci kvalifikace CFA
Institute.
Studenti fakulty využívají výhod
plynoucích z udělení akreditace tím, že
mají přístup k studijním materiálům,
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slevy nebo stipendijní místa na
zkouškový systém a zejména pak
výhodu uznání zkoušek absolvovaných
na naší fakultě ve zkouškovém systému
daných profesních institucí tak, že je
nemusí znovu vykonávat po nástupu do
zaměstnání.

fakulty

MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING:

díky kterým mají studenti jedinečnou šanci získat během jednoho studia diplomy ze dvou univerzit. V roce
2019 se fakultě podařilo podepsat smlouvu a německou
Otto-Friedrich-Universität Bamberg, která je po smlouvě s Université catholique de Louvain (z roku 2018) již
druhou smlouvou o „double degree“ studiu. Zvláštností
této smlouvy je to, že spojuje studium v angličtině na
straně naší fakulty a v němčině na univerzitě v Bamberku, což je jazyková kombinace, po které je v praxi
v oblasti financí a účetnictví vysoká poptávka.

Fakulta dlouhodobě rozšiřuje pro své studenty
a uchazeče o studium možnosti studia v cizích jazycích.
Jednou cestou je rozšiřující nabídka předmětů vyučovaných v cizím jazyce a druhou cestou je přímo nabídka
studijních programů, které jsou celé vyučovány v angličtině. Kromě doktorského studia v angličtině, které
fakulta nabízí, je na fakultě akreditován i navazující
magisterský program Master in Finance and Accounting
(MIFA) vyučovaný v angličtině. Důležitým směrem v internacionalizaci studia jsou programy „double-degree“,

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
tkaly také kurzy celoživotního vzdělávání organizované na zakázku pro nejrůznější instituce jako například Česká
školní inspekce, Komora daňových
poradců ČR nebo Generální finanční
ředitelství. Ve spolupráci s Finanční
správou připravila fakulta pro vybrané
pracovníky finančních úřadů dvouletý
vzdělávací cyklus.

Fakulta nabízí tradičně největší množství kurzů celoživotního vzdělávání pro
odbornou veřejnost, mezi ty s nejdelší
tradicí patří kurz „Peněžní ekonomie
a bankovnictví organizovaný katedrou
bankovnictví a pojišťovnictví nebo
„Controlling jako nástroj efektivního
řízení podniku“ katedry manažerského
účetnictví. S velkým úspěchem se se-
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AKCE NA FAKULTĚ FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ:
Fakulta financí a účetnictví je
každým rokem organizátorem řady
akcí, které nejsou určeny jen pro
studenty, ale pro širokou odbornou
veřejnost.
Mezi pravidelně se opakující akce
patří konference katedry veřejných
financí s názvem „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí
(TPAVF)“ nebo fakultní konference
s názvem „Annual Conference on
Finance and Accounting (ACFA)“, ale

také akce zaměřené na pedagogiku
či odbornou veřejnost a absolventy,
jakou je například „Pedagogická
konference“ organizované katedrou
finančního účetnictví a auditingu
nebo konference „Rozvoj a inovace
finančních produktů“ katedry bankovnictví a pojišťovnictví.
Kromě těchto pravidelně se opakujících konference se na fakultě konala
řada dalších odborných akcí, jako
například konference „Digital Taxation Forum“ nebo „Anonymita v éře

11

digitalizace“, které fakulta spolupořádala s International Fiscal Association, Evropskou komisí a Komorou
daňových poradců. K tomu je třeba
připočítat Absolventské středy, které
jsou organizovány již několikátý rok
a mnoho dalších odborných akcí pořádaných také našimi instituty a studentskými kluby fakulty (přednáška
velvyslance USA Stephena Kinga
k ekonomické spolupráci USA a ČR,
organizovaná Institutem strategického investování (ISTI).

fakulty

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
FMV ALUMNI CLUB POŘÁDAL
SVŮJ DRUHÝ ALUMNI BUSINESS
SPEED NETWORKING.
4 minuty, 15 business setkání a 30 absolventů. Už po druhé se
mohli absolventi FMV setkat na business networkingové akci
a rozšířit své profesionální kontakty. FMV Alumni Club totiž
opět pořádal Alumni Business Speed Networking.
„Skvělá akce! Po dlouhé době jsem měla příležitost setkat se s kolegy
z ročníku, vyměnit si s nimi zkušenosti a tipy. Díky moc za organizaci,“
uvedla k Business Speed Networkingu Veronika, absolventka
FMV, která momentálně působí ve společnosti mBank.
Alumni Business Speed Networking proběhl ve čtvrtek 20. února v Akademickém klubu na VŠE a účastnilo se ho 30 absolventů
FMV. První, formální část večera probíhala ve formě speed networkingu, kdy měl každý z hostů čas 4 minuty pro seznámení
se a diskusi s protějším partnerem. Po uplynutí času se přesunul
k dalšímu stolu a dalšímu absolventovi, s kterým měl opět 4 minuty času. A tak to šlo dále, dokud se osobně neseznámil přesně
s polovinou příchozích.
V druhé části pak hosté přešli k neformálnímu networkingu,
kde se mohli seznámit s těmi, které při kolečku neměli možnost
potkat, nebo prodiskutovat konkrétní příležitosti s těmi, se kterými našli společná témata během stanovených 4 minut.
„Velice příjemná akce. Bylo zajímavé vidět, jak různorodé uplatnění
máme s téměř stejným vzděláním,“ hodnotila večer Daniela, absolventka FMV, která nyní pracuje ve společnosti Siemens. „Skvělá
akce, která vás obohatí,“ doplnil ji Aldar ze společnosti Honeywell. Všem absolventům moc děkujeme za účast a těšíme se na
další setkání pod hlavičkou FMV Alumni Clubu.

DRUHÉ VOLBY
DO BOARD OF ALUMNI,
PŘEDSEDNICTVA FMV
ALUMNI CLUBU.
FMV Alumni Club
byl založen v roce
2018 a za první
dva roky propojil
absolventy Fakulty
mezinárodních
vztahů na několika akcích, jako třeba
populární Business Speed Networking,
Alumni Reunion v rámci Absolventského
večera nebo setkání pro začínající
podnikatele.
FMV Alumni Club řídí Board of Alumni
v čele s prezidentem.
V květnu probíhaly registrace kandidátů
a během června proběhnou samotné
volby, kde budou na základě hlasování
vybráni členové Board of Alumni. s největším počtem hlasů za svůj magisterský
program. Board of Alumni ze svých členů
jmenuje prezidenta FMV Alumni Clubu.
Dosavadní prezidentkou klubu byla Petra
Skrbková a mezi další členy Boardu patřil
Milan Hašek, Jan Kotík, Vít Rožmberský
a Lucie Halamová.
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ABSOLVENTI VŠE SE SETKALI NA ABSOLVENTSKÉM
VEČERU. FMV PŘIPRAVILA SETKÁNÍ OBORŮ
„ALUMNI REUNION“
V sobotu 9. listopadu se VŠE
proměnila v jeden velký
společenský sál. Světla nasvítila
Rajskou budovu v nebývale
velkém stylu, Žižkovem zněla
hudba klasická i moderní
a atrium se proměnilo v koncertní
sál i gastronomický prostor.
Na VŠE totiž proběhl druhý
Absolventský večer, setkání
absolventů napříč ročníky
a fakultami.
FMV si v rámci večera připravila pro
své absolventy také Alumni Reunion
aneb setkání oborů. Hosty čekaly
networkingové aktivity, aby mohli
rozšířit své profesionální kontakty,
seznámit se s absolventy stejných
oborů napříč ročníky nebo potkat
své dřívější spolužáky.

Symfonický orchestr VŠE zahrál
melodie Star Wars a Calming the
Sea. Rektorka VŠE a děkani fakult
informovali o chystaných novinkách
na škole. Hosty čekal raut s kulinářskými specialitami a drinky, nebo
dezert s děkanem. Při kávě sdílel
pan děkan Josef Taušer s absolventy FMV novinky z fakulty a společně
s Markétou Lipavskou, která má na
fakultě vztahy s absolventy na starosti,
představili také FMV Alumni Club,
který funguje již rok a půl, v čele s jeho
vedením, Alumni Boardem, jež je
složen z absolventů FMV. Prezidentkou
FMV Alumni Clubu je Petra Skrbková,
která nyní pracuje v British Chamber
of Commerce.

hosté nechali unášet tóny z 80. a 90.
let, které roztančily celé atrium.
Doufáme, že jste si s námi večer užili
a budeme se těšit zase na příští rok.

V rámci večera vystoupilo také trio
Inflagranti, jehož houslistky na
jehlách oslnily svými hity v podání
smyčcových nástrojů. Na závěr se

STUDENTI FMV OPĚT
ZVÍTĚZILI V SOUTĚŽI
POPAI STUDENT
AWARDS 2019

FMV ÚSPĚŠNĚ DOKONČILA
AKREDITAČNÍ PROCES
SVÝCH PROGRAMŮ
Fakulta úspěšně dokončila náročný
proces nové akreditace všech jejích
studijních programů. Na rozdíl od jiných
fakult musela FMV s ohledem na širší tematické zaměření zpracovat řadu žádostí
o akreditace studijních programů mimo
institucionální akreditaci přímo k Národnímu akreditačnímu úřadu. Všechny
žádosti (celkem 10) byly schváleny na
maximální možnou dobu 10 let. Obdobně i ve vnitřním akreditačním procesu
všechny programy fakulty uspěly.

Jedenáctý ročník prestižní soutěže POPAI AWARDS o nejlepší
in-store realizace proběhl v listopadu 2019. V rámci studentské
soutěže opět zvítězil tým z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE,
na druhém a třetím místě se umístily též týmy studentů z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.
Našim studentům se navíc podařilo zvítězit již pošesté v řadě.
Uvedené soutěže se zúčastnilo celkem 10 studentských týmů.
Porota udělila dvě třetí místa. Studenti zpracovali návrh In-store komunikační kampaně dle briefu společnosti JT International pro cigarety Camel Essential.
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ŘÍDIT FAKULTU JE JAKO ŘÍDIT VELKÝ DVOUPATROVÝ
AUTOBUS, ŘÍKÁ OPĚTOVNĚ JMENOVANÝ DĚKAN FMV

Druhé funkční období děkana
Fakulty mezinárodních vztahů
doc. Josefa Taušera začalo 1. února
2020. Jmenovací dekret převzal
z rukou rektorky VŠE prof. Hany
Machkové 29. ledna. Co se v období
2016–20 na fakultě podařilo,
co se chystá a jak se řídí tři tisíce
studentů a dvě stě zaměstnanců?
Na to jsme se zeptali právě
staronového děkana FMV:
Co se podle vás za uplynulé čtyři
roky, vaše první funkční období, na
fakultě podařilo? A podařilo se vše,
co jste si předsevzal?
Uplynulé čtyři roky byly určitě náročné.
Po velké novele Zákona o vysokých
školách jsme museli stejně jako ostatní
připravit nové vnitřní předpisy fakulty
i nové akreditace všech našich studijních programů (dříve oborů). Kromě
toho jsme velmi úspěšně prošli i prestižní mezinárodní akreditací EPAS. Pro
mě osobně bylo však nejdůležitějším
momentem nalezení nové mise i vize

fakulty, což nám umožnilo nastavit
dlouhodobou strategii fakulty, která
bude na jednu stranu silným integrujícím prvkem fakulty, na stranu druhou i jejím výrazným diferenciačním
profilem. Mám na mysli strategii široké
internacionalizace, která v mém prvním
funkčním období vedla např. k zavedení
povinných výjezdů do zahraničí v magisterském studiu, k posílení jazykové
výuky v bakalářském studiu, k prudkému rozvoji zahraničních stáží studentů,
k internacionalizací akademického
sboru FMV, ke zvýšení počtu kurzů
hostujících profesorů, k dynamickému
nárůstu počtu studentů v cizojazyčných
programech, k propojení výuky pro
zahraniční výměnné studenty s českými studenty i v povinných předmětech
anebo třeba i ke vzniku Mezinárodního
výzkumného centra, v němž působí
převážně zahraniční výzkumníci.
Co je vaším cílem ve funkci děkana
FMV do roku 2024?
Ve druhém funkčním období bychom
se rádi zaměřili více na konkrétní otázky efektivního řízení fakulty v souladu
s dříve nastolenou strategií. V první fázi
půjde zejména o změnu organizační
struktury. Nové schéma pracovišť fakulty by mělo lépe reflektovat misi fakulty
a současně odstranit překryvy a duplicity. Následně bychom rádi implementovali několik dílčích strategických
iniciativ, které chápeme jako zásadní

pro další pozitivní rozvoj fakulty. Půjde
především o program permanentního
osobnostního rozvoje zaměstnanců
FMV, řízení kvality akademické činnosti
a profesionalizaci řízení některých dříve
opomíjených oblastí.
Jak náročné je řídit FMV, která má tři
tisíce studentů a skoro dvě stovky
zaměstnanců?
Úplně jednoduché to není, a to zejména v období potřebné proměny fakulty.
Je to jako řídit velký dvoupatrový autobus s mnoha lidmi na palubě. Každá
změna směru i jemné manévrování
jsou logicky mnohem složitější. Působí
zde silné setrvačné síly, které vás tlačí
do směrů, kam třeba vůbec nemíříte.
Na druhou stranu to má ale tu výhodu,
že se můžete opřít o velký výkon a potenciál, takže až se vám podaří dostat
se do správné trajektorie, pojede to
velkou silou vlastně skoro samo.
Chtěl byste zaměstnancům fakulty
a studentům něco vzkázat?
Možná to všechno zní příliš komplikovaně, ale máme pro to i poměrně jednoduchý slogan: „International in every
aspect”. Chceme se inspirovat u nejlepších zahraničních škol, vnímat nejnovější
světové trendy ve vzdělávání a využít
našich zkušeností i kontaktů se zahraničím k neustálému zlepšování našich
studijních programů v souladu s budoucími potřebami pracovního trhu.

FMV SE ZAPOJILA DO PROJEKTU SPOJUJEME ČESKO.
FMV navázala spolupráci s týmem složeným ze zástupců agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva zdravotnictví. Za podpory
Svazu průmyslu a dopravy pomáhá
v boji proti Covid-19, a to i po ekonomické stránce. Tým vznikl jako reakce na

novou situaci, která vytváří i zcela nové
potřeby a kapacity, jak na straně státu,
tak na straně trhu. Misí je propojit co
nejvíce firem ochotných pomoci státu
s příslušnými orgány a zároveň spojovat současnou poptávku a nabídku
firem tak, aby jejich spolupráce byla co
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nejefektivnější a zmírnila dopady této
mimořádné situace. Studenti FMV se do
projektu zapojili jako dobrovolníci a aktivně pracují na přidělených úkolech.
FMV jejich zapojení ohodnotí kredity
a započítá jim účast v projektu jako stáž,
která je plnohodnotnou součástí studia.

fakulty

„JAK BÝT U STUDENTŮ OBLÍBENÝM?
TO JE TROŠKU JAKO STARÝ RODINNÝ RECEPT NA VYHLÁŠENOU POLÉVKU TAJNÝCH
PŘÍSAD ZE SÉRIE KUNG-FU PANDA,“ ŘÍKÁ DOC. STUCHLÍKOVÁ, PEDAGOG ROKU 2019

Na začátku letního semestru byla
na akademickém plénu vyhlášena
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
nejoblíbenějším pedagogem roku
2019 na FMV v rámci studentské
ankety Pedagog roku 2019.
Doc. Stuchlíková působí na Katedře
světové ekonomiky na FMV od roku
2004. V roce 2008 získala doktorát
v oboru Mezinárodní ekonomické
vztahy se svojí disertační prací na
téma zdrojů růstu současné japonské
ekonomiky. Japonské ekonomice se
věnovala také ve své habilitační práci.
Kromě makroekonomického vývoje
Číny a Japonska se dlouhodobě věnuje vybraným problémům zahraničně-obchodní politiky, nového regionalismu a ekonomické diplomacie.
V současné době je ředitelkou Centra
asijských studií, garantuje vedlejší
specializaci Čínská studia, vyučuje
na vedlejší specializaci Ekonomická
diplomacie a mimo jiné vede a přednáší oborově povinný předmět Regionální trhy v globální perspektivě
pro studenty magisterského programu Mezinárodní obchod.

Co pro Vás toto ocenění znamená?
Znamená pro mě opravdu hodně,
měla jsem z něj možná ještě větší
radost než z docentury. Na VŠE už
učím poměrně dlouho, nicméně na
fakultní/rektorátní úrovni se podobná anketa, pokud si pamatuji, ještě
nekonala. Zpětná vazba je velmi
důležitá – ale standardní studentské
ankety v rámci evaluací předmětů ji
přinášejí jen v omezené míře a bohužel zdaleka ne všichni studenti na ně
odpovídají. Občas tak učitel opravdu
neví, jak si z pohledu studentů vede.
V posledních semestrech jsem tak
často pochybovala a zvažovala, jak
vůbec dál. Takové ocenění jsem tedy
opravdu nečekala. O to víc jsem za
něj ráda a budu slavit ještě hodně
dlouho! Je to moc fajn stimul do další
práce, kterou mám neskutečně ráda.
Každý pedagog má své metody
výuky, které mu vyhovují mimo
jiné podle toho, jaká je osobnost.
Které metody Vám nejvíce vyhovují a zdají se Vám nejúčinnější?
Nemám specifické metody, které
bych výrazněji upřednostňovala
oproti ostatním. Resp. kombinuji
v přednáškách i seminářích různé přístupy, snažím se se studenty co nejvíc
diskutovat, tlačím je do týmové práce
a průběžných úkolů různého typu.
Velkou část úkolů v Regionálních
trzích zadáváme s kolegy volitelně, tj.
je na volbě studentů, kterým aktivitám se v semestru budou věnovat
a zda vůbec. Pokud tak např. neradi
mluví v hodině, mohou nasbírat body
i jinak. Snažím se studenty také více
přivést ke čtení, protože tady vidím
velké rezervy. Právě čtení kvalitních
textů a knih z různých oborů je podle
mého názoru (vedle cestování) klíčo-
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vé pro to, abychom měli komplexnější pohled na svět, byli odolnější vůči
fake news apod.
Máte nějaký recept na to, jak být
u studentů oblíbeným?
To je trošku jako starý rodinný recept
na vyhlášenou polévku tajných
přísad z mého oblíbeného filmu, resp.
série Kung-fu panda (mimochodem,
moc doporučuji, zdaleka to není jen
animák pro děti). Žádná tajná přísada
není, stačí v ni věřit…
V principu se jen snažím se studenty
komunikovat jako s kolegy, systematicky jim vysvětlovat, o co nám
v jednotlivých předmětech či specializacích jde, nemám problém si ze
sebe na přednáškách udělat srandu.
Zároveň se ale snažím držet vysoko
laťku pro veškerá hodnocení, která
by měla být co nejvíc fair vůči všem
studentům. A jsem ráda, že, i když
někteří studenti občas prskají, že mají
málo bodů nebo že věnují studiu
a úkolům v mých předmětech hodně
času (zvláště v Regionálních trzích),
tak to zpětně často i ocení. S řadou
absolventů jsem navíc v osobním
kontaktu, i když už jsou dlouho z FMV
pryč, a sleduji, jak se jim daří.
Možná pomáhá i to, že mě studenti
relativně často vídají mimo standardní kurzy (např. se studenty vedlejší
specializace Čínská studia chodíme
každý semestr i na tradiční čínské večeře), na akcích Centra asijských studií
nebo Fakulty (na kvízu FMV apod.).

fakulty

FMV V LETNÍM SEMESTRU UČILA ONLINE.
„PŘEDNÁŠKY JSOU INTERAKTIVNÍ, PŘÍKLADY SE ŘEŠÍ NA TABLETU I TABULI
A ODPOVÍDÁ SE NA DOTAZY Z CHATU.“
DOC. JOSEF TAUŠER
„Zcela neočekávaná situace
vedla k mimořádně rychlé
a hlavně celoplošné digitalizaci
pedagogického procesu, a to
včetně ověřování znalostí
studentů formou prezentací
a obhajob projektů, průběžných
testů a dokonce i bodů za
aktivitu. Věci, které by trvaly roky, jsme zvládli prakticky
přes noc. Za to je potřeba poděkovat všem akademikům
VŠE a samozřejmě také studentům, kteří do toho přispěli
svojí aktivitou, iniciativou i pomocí při řešení některých
technických problémů v počátcích on-line výuky,“ říká děkan
fakulty doc. Josef Taušer.Zvýšila se účast a částečně
i aktivita studentů. Zejména využití chatu pro dotazy
zvýšilo jejich počet. Ptají se i ti, kteří by se ve velké
místnosti nepřihlásili. „Došlo také k revizi studijní zátěže.
Učitelé ve snaze nahradit běžnou výuku zadávají nové úkoly
tak, aby to zhruba odpovídalo deklarované studijní zátěži dle
počtu kreditů. V některých případech jsme museli dokonce
řešit obavy studentů z nadměrné studijní zátěže. To jsme
se snažili pro tento semestr korigovat, avšak v budoucích
změnách akreditací předmětů nové úkoly a studijní materiály
jistě zohledníme,“ doplňuje děkan. Vedle pedagogického
procesu byly masivně nasazeny prostředky on-line
komunikace také pro operativní i strategické řízení
školy i fakulty. „Lze konstatovat, že vše probíhá zcela
plnohodnotně přitom však s minimalizovanými časovými
i finančními náklady na cestování. Schůzky se sjednávají
mnohem rychleji a flexibilněji,“ uzavírá doc. Josef Taušer.

DOC. ZUZANA STUCHLÍKOVÁ
„Z okamžitého převedení výuky
do Teams jsem měla radost,
byť to bylo ze začátku dost
náročné. Byla jsem ráda, že
pokračujeme dál a studenti
nemusí přerušovat studia nebo
vše studovat sami. To se zdaleka
všem univerzitám nepodařilo!“
říká doc. Zuzana Stuchlíková.
„V této fázi semestru ale už studenty opravdu postrádám,
chybí mi osobní kontakt a práce v týmech. Práce v Teams
je fajn, má ale i svá omezení, včetně např. toho, že někteří
studenti se stále trochu stydí a nechtějí se ukázat na kameru.

Naopak před mou kamerou občas projde kocour, do
diskuse se zapojí desetiletý synek a jiné nečekané elementy.
Začínám se tak těšit na státnice a zkoušky, které by už měly
proběhnout v relativním klidu, na půdě VŠE,“ doplňuje doc.
Stuchlíková. Studenti nejvíce oceňují rychlost, s kterou
byla online výuka zavedena, protože neztratili čas a stíhají
probrat všechnu látku, což je pro ně důležité hlavně
v předmětech, kde se počítají příklady nebo kreslí grafy
a témata na sebe navazují. Výhodou MS Teams je snadná
interaktivita v rámci přednášek a cvičení. Studenti se
mohou ptát jak v chatu, tak osobně přes mikrofon. Online
probíhají také konzultace s vedoucími závěrečných prací.

ELIŠKA HRONOVÁ
„Jsem ve třetím ročníku v posledním semestru a mám zapsáno
jen pár předmětů, ale všechny
předměty, které mám se velice
rychle přeorientovaly na online
verzi,“ říká Eliška, studentka
Mezinárodního obchodu.
„Online výuka jazyků funguje
dobře. Máme více domácích
úkolů a přípravy na cvičení, na kterém úkoly zkontrolujeme
a projdeme si nejasnosti. Na začátku každé hodiny nám vyučující připraví krátkou prezentaci, ve které si procvičíme gramatiku, členy nebo předložky. V dalším jazykovém předmětu
(konverzace) si každý ze studentů na začátku online cvičení
odprezentuje krátké téma nebo aktualitu, kterou si připravil,
následuje diskuse a dotazy spolužáků a potom podobnou formou jako v prvním případě probíhá výuka,“ pokračuje Eliška.„Všichni učitelé jsou maximálně vstřícní a snaží se online
výuku zprostředkovat co nejlépe. Moc se mi líbilo Q&A pana
děkana, ve kterém měli studenti možnost se zeptat na cokoliv,
co je ke studiu a aktuální situaci zajímalo,“ uzavírá.
Online proběhlo také Q&A setkání s vedením FMV, panem
děkanem Josefem Taušerem a proděkany pro pedagogiku a zahraniční vztahy a PR, kteří odpovídali na dotazy
studentů ohledně aktuální situace a organizace studia,
zkouškového i zahraničních výjezdů. Na fakultním
Instagramu navíc najdete výzvu #FMVjeonline, kde
studenti sdíleli, jak jejich hodiny probíhaly. Káva v ruce
a snídaně na stole, to patřilo k velkým výhodám online
studia. Na Facebooku Katedry světové ekonomiky zase
svoje online zkušenosti sdíleli její vyučující.
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OTEVÍRÁME NOVÝ BAKALÁŘSKÝ PROGRAM
V ANGLIČTINĚ „BACHELOR OF INTERNATIONAL
AND DIPLOMATIC STUDIES“
V akademickém roce
2020/2021 FMV poprvé
otevře nový bakalářský
program International and
Diplomatic Studies, který
je celý vyučován
v anglickém jazyce.
„Mezinárodní vztahy a diplomacii učí naše katedra na
bakalářské, magisterské a doktorské úrovni už téměř 30 let.
Časem přibyla i možnost doktorského studia v angličtině
a zhruba před deseti lety jsme založili magisterský program
v angličtině International and Diplomatic Studies. Jeho
doplnění na bakalářské úrovni je přirozeným vyústěním

celého procesu,“ říká Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D.,
akademický ředitel programu.
„Výhodou programu bude, že studenti v rámci celoškolského
základu získají navíc znalosti ekonomie a business
skills, Fakulta mezinárodních vztahů jim zase poskytne
nadstandardní jazykovou výuku a možnost studia
v zahraničí. Studium je interdisciplinární a skupina bude
relativně malá, ale rozmanitá a multikulturní. Věříme, že naše
nabídka studenty osloví,“ doplňuje akademický ředitel.
Do prvního ročníku IDS
programu se mohou
zájemci hlásit až do
30. června. Více informací
najdete na: ids.vse.cz

FMV SE STALA ČLENEM
GLOBÁLNÍ SÍTĚ OSN PRO ŘEŠENÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

FMV MÁ SVŮJ PODCAST
„FMV ODPOSLECH“

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE se letos stala
novým členem Sítě OSN pro řešení udržitelného rozvoje (Sustainable Development Solutions
Network, SDSN). FMV chce svým členstvím v SDSN
přispět ke globální diskuzi a také k aplikovanému
výzkumu v oblasti udržitelného rozvoje. SDSN
vznikla pod záštitou generálního tajemníka OSN Pan
Ki-muna v roce 2012. Tato mezinárodní vědecká síť
je zaměřena na problematiku udržitelného rozvoje
a hledání praktických řešení v této oblasti. Ve své činnosti především podporuje rozvoj diskusí o tématu
udržitelného rozvoje na globální úrovni, vytváří také
regionální a národní uskupení, která spojují především vzdělávací instituce v diskusi i ve hledání aplikovatelných řešení problémů udržitelného rozvoje.

Jste fanoušky nejen muziky, ale také mluveného
slova v podobě podcastů? Chcete se dozvědět
více o dění na FMV nebo o lidech, kteří jsou její
součástí? Tak právě pro vás jsme spustili nový
projekt – podcast FMV odposlech! Uslyšíte o prvních dojmech čerstvého prváka, který ještě před
pár měsíci sám skládal přijímačky. Vydáme se za
hranice s někým, kdo díky Erasmu vyzkoušel, jak se
studuje v cizí řeči. Absolvent fakulty nám prozradí,
že za horizontem státnic všechno teprve začíná.
Našimi hosty budou ale také zaměstnanci či doktorandi FMV, tedy lidé, kteří jsou stejně jako studenti
nedílnou součástí fakulty.

A KDE NÁS MŮŽETE SLEDOVAT?
Apple Podcasts: bit.ly/FMV_odposlech_Apple
Spotify: bit.ly/FMV_odposlech_Spotify
Google Podcasts: bit.ly/FMV_odposlech_Google
Anchor: anchor.fm/fmv-vse
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FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy
ekonomické v Praze má jako jediná fakulta v České
republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alumni – VS Management kvality – Lean Six Sigma,
HR Alumni,
Katedra podnikání – Klub podnikání,
Spolek studentů arts managementu,
Klub mladých logistiků,
Alumni Marketing,
MPS Alumni,
Alumni VŠE VS Sales Management,
CEMS a Honors Academia CZ.

Díky tomu se řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa
společně se 189 fakultami z celkového počtu asi 15 tisíc
byznys fakult. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se
špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením
s praxí. Fakulta podnikohospodářská zaštiťuje devět kateder, v rámci kterých je nabízeno 13 vedlejších specializací. Většina vedlejších specializací ve svých aktivitách
nabízí prostor i svým absolventům v rámci absolventských komunit, kterých na FPH působí celkem 10. Jedná
se o tyto absolventské komunity:

Více informací o jednotlivých komunitách naleznete na
stránkách Absolventských komunit FPH. Pro vás, naše
absolventy, každoročně pořádáme desítky zajímavých
akcí, kterých se můžete účastnit. Jedná se o pestrou
škálu událostí od odborných přednášek přes workshopy až po neformální networkingové akce.

SOUTĚŽ START-UP SEMESTRU
POŘÁDANÁ KATEDROU PODNIKÁNÍ

IMATRIKULACE NOVÝCH STUDENTŮ
VS MARKETING

Katedra podnikání v rámci vedlejší specializace Podnikání pořádá pravidelně v květnu a prosinci soutěž Start-up
semestru. Studenti prezentují podnikatelský záměr odborné porotě. Získají tak zpětnou vazbu od investorů, majitelů
firem a manažerů. Soutěže se pravidelně účastní studenti
předmětu Podnikatelské praktikum. Vítězové soutěže mají
možnost získat zajímavé ceny od sponzorů a mohou se
ucházet o umístění v podnikatelském inkubátoru xPORT
VŠE. 15. ročník soutěže Start-up semestru vedlejší specializace Podnikání se uskutečnil 12. 5. 2020, vzhledem
k opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru online
formou. Soutěže se zúčastnilo 9 týmů, ze kterých byly
vybrány dva vítězné. „Při hodnocení nás potěšila vysoká
kvalita představených projektů a množství práce, kterou
studenti vložili do přípravy. I proto nebylo rozhodování
poroty jednoduché. Nakonec jsme se rozhodli vyhlásit dvě
první místa. Vítěznými startupy jsou Periolka a Čmelio,“
říká Michal Andera z Katedry podnikání.

„Po více než desetiletí byla vedlejší specializace Marketing
na VŠE synonymem prakticky zaměřené výuky, intenzivní
práce v kurzech a osobního přístupu ke studentům. Pro
další posílení těchto pevných zásad jsme se na Katedře
marketingu rozhodli uspořádat před zahájením nového
semestru naši první „Imatrikulaci“ nově přijatých studentů do programu. Při této příležitosti se sešla ve středu
12. 2. 2020 v Akademickém klubu VSE skoro dvacítka nově
přijatých studentů s vedením Katedry marketingu, vyučujícími předmětů vedlejší specializace, zástupci partnerských
firem i absolventů. Tato společensky příjemná akce byla
skvělou příležitostí přivítat nováčky v našem programu
i jeho alumni komunitě, nastavit jejich očekávání a představit neformálně předměty, vyučující i firmy zapojené do
společných týmových projektů. Akce se podle vyjádření
studentů i organizátorů vydařila a vytvořila skvělý první
milník naší nové tradice pro další semestry,“ uvádí vyučující Katedry marketingu Mgr. Marek Novinský.

Periolka nabízí předplatné dámských hygienických pomůcek z bio bavlny a plánuje vlastní privátní značku. Druhým vítězným projektem je Čmelio, jehož tým se zaměřil
na chov čmeláků s pomocí moderních technologií. Na trh
vstupují s designovým čmelínem, který se pomocí senzorů
stará o pohodlí svých obyvatel.
Oba vítězné týmy získaly od Fakulty podnikohospodářské
deset tisíc korun na podporu rozjezdu projektu.
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VÝZKUMNÁ ČINNOST NA FAKULTĚ
PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ
Fakulta byla v posledních měsících velmi úspěšná
v získání nových výzkumných projektů, jejichž
realizace započala v první polovině roku 2020.
Jedná se o tři projekty TAČR Éta, jeden projekt TAČR
Doprava 2020+ a dva projekty GAČR.
První z projektů TAČR Éta, nazvaný „Prekarita jako
reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků“, je zaměřen na velmi aktuální téma obtíží a nejistot
spojených s podnikáním. Zaměřuje se zejména na drobné
živnostníky a mikrofirmy, ale také na specifickou situaci
startupů. Cílem je připravit návrhy na eliminaci rizik nebo
omezení, které se s těmito formami podnikání pojí, a to
zejména pro relevantní orgány státní správy. Projekt je
realizován ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV
ČR a za VŠE jej řídí prof. Martin Lukeš z Katedry podnikání. Cílem druhého projektu TAČR s názvem „Hodnocení
ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na
firemní sektor“ je vytvořit a otestovat sadu nástrojů pro
hodnocení ekonomických dopadů/efektů politik a programů účelové podpory podnikového výzkumu a vývoje
(VaV) a spolupráce podniků se znalostními institucemi.
Projekt je realizován ve spolupráci s Technologickým
centrem AV ČR a za VŠE jej řídí Dr. Ondřej Dvouletý z Katedry podnikání. Cílem třetího TAČR Éta projektu „Cesty
k práci: vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze
sociálně vyloučeného prostředí“ je zmapovat vzděláva-

MAGAZÍN
FORBES
OSTRATEGICKÉ
RADĚ CENTRA
PRO RODINNÉ
FIRMY

cí a kariérní volby mladých lidí ze sociálně vyloučeného
prostředí a navrhnout nové metody a techniky kariérního
poradenství, které jim umožní vymanit se z nevyhovujícího prostředí a uplatnit na trhu práce. Projekt řídí Dr.
Karel Čada z Katedry manažerské psychologie a sociologie. Projekt TAČR Doprava 2020+ nazvaný „Smart city
logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné
městské mobility“ se věnuje dalšímu aktuálnímu tématu
dnešní doby, kterým je problematika udržitelnosti v rámci dopravy uvnitř měst. Projekt řídí Ing. Michal Šebesta
z Katedry logistiky.
První z projektů GAČR „Vliv otevřených kanceláří na
výkonnost a well-being: Případ coworkingu“ analyzuje vliv uspořádání kanceláří (soukromá kancelář vs. otevřená kancelář) na výkonnost a well-being pracovníků,
a to v prostředí coworkingových center. Lze očekávat, že
celé odvětví coworkingu bude nyní procházet významnou proměnou a my se zaměříme na včasné podchycení
důležitých změn. Projekt vede prof. Martin Lukeš spolu
s Dr. Marko Orlem z Katedry podnikání. Poslední projekt
je zaměřen na oblast rodinných firem, která získává
v ČR postupně na významu. Projekt „Rodinné konflikty
v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky
a moderátory“ jde do hloubky porozumění konfliktům
mezi členy rodiny, které často stojí za závažnými problémy ve fungování rodinných firem. Projekt koordinuje
doc. Ondřej Machek z Katedry strategie.

Prestižní magazín o byznysu a podnikání Forbes reflektuje ve svém článku
založení Strategické rady Centra
a oceňuje profesionalizaci rodinného
podnikání v Čechách.
Jak se pro tento měsíčník vyjádřil šéf
a zakladatel centra Jiří Hnilica: „Chceme, aby Strategická rada sloužila jako
poradní orgán poskytující zpětnou
vazbu k výuce tak, aby přesně odpovídala skutečným potřebám rodinných
firem. Zároveň je naším cílem psát
o českých rodinných firmách případo-
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vé studie, které bychom používali my
i zahraniční univerzity. A také bych byl
rád, aby zajímavé a úspěšné podniky
v rodinných rukou byly co nejvíce
vidět.“
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INSTITUT MANAGEMENTU FPH VŠE
IDEÁLNÍ MÍSTO PRO VAŠE KARIÉRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Institut managementu (https://im.vse.cz) je jako
součást Fakulty podnikohospodářské moderní
platformou pro exekutivní vzdělávání.
Hlavním posláním Institutu je účinně zapojovat
akademický potenciál fakulty do řešení aktuálních
problémů podnikové praxe a tato dvě prostředí sbližovat.

Chceme absolventům usnadnit přijímat a aktivně
vyhledávat změny v jejich pracovních rolích a pozicích
a stávající studenty podpořit v přípravě na jejich
budoucí kariéru. Nabízíme krátké exekutivní kurzy pro
manažery, kurzy na míru pro firmy i státní a neziskové
organizace a v rámci International School of Business
and Management také komplexní mezinárodní
exekutivní MBA program.

OSOBNÍ POZVÁNÍ NAŠICH LEKTORŮ NA PODZIMNÍ KURZY 2020
ŘÍZENÍ PODNIKU V KRIZI (EKONOMICKÉ ASPEKTY
PODNIKU V ÚPADKU) – 15.10.2020
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
„Zajímalo by Vás, jak posoudit, zda
podnik má nebo nemá schopnost
dále existovat? Jakými způsoby je
možné řešit krizi podniku
a nasměrovat ho znovu
k prosperitě? Jak lze tato řešení
krize podniku financovat? Jak se
projevuje úpadek podniku, co to je
mezera krytí a jaké důsledky má
úpadek pro jednotlivé strany, především pro věřitele? Jaká je
podstata insolvenčního řízení, jaké jsou jeho daňové
důsledky, jak se liší jednotlivé způsoby řešení úpadku, co má
očekávat věřitel při insolvenčním řízení? Je možné se vyznat
v motivacích jednotlivých účastníků insolvenčního řízení –
jak bude pravděpodobně reagovat dlužník, jak různí věřitelé
podle charakteru jejich pohledávek, co očekávat od

managementu podniku v úpadku? To jsou některé otázky, na
něž bychom Vám rádi odpověděli v kurzu Řízení podniku
v krizi (ekonomické aspekty podniku v úpadku). V rámci
kurzu budou řešeny také prakticky zaměřené případové
studie.“

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A PREVENCE
VYHOŘENÍ – 26.11.2020
PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.
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„Péče o duševní zdraví se zdá být
v dnešní době důležitější než kdy
jindy. Pokud se chcete dozvědět
něco o tom, jak o své duševní zdraví
pečovat a jak nevyhořet v práci,
přijďte na tento workshop. Každého
může potkat období, které je
psychicky náročnější. Je dobré být
na to připraven a umět rozpoznávat
svoje limity.“

fakulty
NABÍDKA OTEVŘENÝCH EXEKUTIVNÍCH KURZŮ PODZIM 2020

17/09/2020

15/10/2020

19/10/2020

MEZERA KRYTÍ
A JEJÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ŘÍZENÍ PODNIKU V KRIZI
(EKONOMICKÉ ASPEKTY
PODNIKU V ÚPADKU)

MISTROVSTVÍ ONLINE
MARKETINGU

Lektoři: doc. JUDr. Bohumil Havel,
Ph.D., Ing. Michal Kuděj
Hlavní témata: Jak se projevuje
úpadek podniku, co to je mezera
krytí a jak může pomoci odvrátit
šikanózní insolvenční návrh.

Lektoři: Ing. Jaroslav Schönfeld,
Ph.D., JUDr. Martin Froněk,
Ing. Michal Kuděj
Hlavní téma: Jak posoudit, zda
podnik má nebo nemá schopnost dále existovat a jakými
způsoby je možné řešit krizi
podniku a nasměrovat ho znovu
k prosperitě.

Lektor: Ing. Jan Mareš
Hlavní téma: Vytvořte silnou
působnost Vašeho podnikání na
internetu. Naučte se vytvářet
obsah, který nejen vzbudí
zájem čtenářů, ale pomůže Vám
proměnit návštěvníka v zákazníka.

06/11/2020

26/11/2020

ÚSPĚŠNÉ MEZIGENERAČNÍ
PŘEDÁVÁNÍ RODINNÉHO
PODNIKU: PROCESY A POSTUPY

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
A PREVENCE VYHOŘENÍ

Lektoři: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.,
Ing. Martin Jurek, Ph.D., MIM
Hlavní téma: Jak zvládat komunikaci v rodinné firmě a jak úspěšně
předat rodinnou firmu a současně
zachovat ideální rodinné vztahy.

SLEVY
Z KURZOVNÉHO
PRO ABSOLVENTY VŠE SLEVA 10 %
PRO STUDENTY VŠE SLEVA 15 %
VÍCE INFORMACÍ, REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE
A NABÍDKU DALŠÍCH KURZŮ NAJDETE NA
WEBU KURZYFPH.VSE.CZ

Lektorka:
PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.
Hlavní téma: Jak zacházet se svým
duševním zdravím, na co si dát pozor a jak u sebe rozpoznat varovné
známky přetížení a případného
vyhoření.

OČIMA ABSOLVENTŮ NAŠICH KURZŮ
„NA KURZU JSEM POCHOPIL, JAK DŮLEŽITOU ROLI HRAJE U E-SHOPŮ
LINKBUILDING A JEJICH ODKAZOVÁ STRATEGIE. NAUČIL JSEM SE POUŽÍVAT
NÁSTROJE, KTERÉ TYTO UKAZATELE MĚŘÍ, COŽ SE PŘI PROVOZOVÁNÍ
JAKÉHOKOLIV WEBU VELMI HODÍ. KURZ NÁS NAMOTIVOVAL OBJEDNÁVAT
ČLÁNKY NA RŮZNÝCH WEBECH, ODKUD ZÍSKÁVÁME VELMI KVALITNÍ
NÁVŠTĚVNOST. KURZ MI POMOHL ROZŠÍŘIT NÁŠ MARKETINGOVÝ MIX, COŽ SE
NÁM VYPLÁCÍ HLAVNĚ Z TOHO DŮVODU, ŽE ZÍSKÁVÁME NOVÉ ZÁKAZNÍKY ZA
NÍZKOU CENU,“
říká loňský absolvent kurzu Mistrovství online marketingu,
Jan Prokop, online marketing specialista ve společnosti Aira GROUP
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KURZY NA MÍRU
Pro naše klienty vždy hledáme řešení, které nejvíce odpovídá
specifickým potřebám dané firmy nebo týmu. Setkáváme se
s různými odvětvími podnikání a jsme schopni zajistit seminář
zaměřený na konkrétní problematiku v dané oblasti dle
Vašeho zadání. Naši lektoři jsou špičkoví akademičtí pracovníci
s bohatými zkušenostmi z praxe. Rádi přizpůsobíme i formu
výuky, ať už se jedná o krátkodobé kurzy, follow up semináře,
individuální koučink, mentoring nebo dlouhodobé akademie
a vzdělávací programy. Flexibilně pracujeme online i offline.

NABÍDKA NAŠICH TÉMAT V KLÍČOVÝCH OBLASTECH
MANAGEMENT A LEADERSHIP

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
A KOMUNIKACE

● Age management – více generací na jednom
pracovišti
● Autentický leadership
● Leadership v agilní době
● Komunikace ve vedení lidí
● Vedení týmu
● Vedení porad, pracovních schůzek
● Manažer a dovednosti v řešení konfliktů
● Volba a tvorba vyváženého stylu vedení
● Motivace pracovníků a jejich ovlivňování
● Týmová spolupráce
● Lean Office & Service – štíhlá administrativa
● Nové trendy v managementu: Management pro
21. století
● Samoorganizační princip v managementu
● Mezinárodní projektový management v angličtině

●
●
●
●
●
●
●
●
●

OSOBNÍ MANAGEMENT,
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MARKETING A SALES
●
●
●
●
●
●
●

Rozvoj prezentačních dovedností
Sebepoznávání a poznávání druhých
Komunikace a interakce, komunikační styly
Aktivní naslouchání
Argumentace
Asertivita
Manipulace
Kritické myšlení
Jak úspěšně networkovat

Marketing startupů
Mistrovství online marketingu
Základny in-store marketingové komunikace
Marketingová komunikace v místě prodeje
B2B Strategický marketing hrou
Mezinárodní obchodní komunikace v angličtině
Crowdfoundingová kampaň
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Stress management
Psychologie sebeřízení a time management
Psychologie plánování
Psychologie rozhodování
Vyhoření
Duševní zdraví a psychohygiena
Work life balance
Autogenní trénink, relaxační techniky
Psychologie štěstí – well-being
Mindfullness
Image management – osobní značka
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KURZY NA MÍRU OČIMA NAŠICH KLIENTŮ KONTAKT PRO
“JEN VELMI ZŘÍDKA SI DOVOLÍME INVESTOVAT CELÝ DEN ČASU
EXEKUTIVNÍ
VŠECH ČLENŮ VEDENÍ FIRMY. FACILITACE S DOC. JAROŠOVOU
A DOC. PAUKNEROVOU BYLA TAKOVOU INVESTICÍ A NELITOVALI JSME.
VZDĚLÁVÁNÍ
S JEJICH POMOCÍ JSME OTEVŘELI ŘADU TÉMAT, KE KTERÝM JSME
SE V BĚŽNÉM PROVOZU NEDOSTALI NEBO NÁS ANI NENAPADLA.
FAICILITOVANÝ WORKSHOP PŘEKONAL NAŠE OČEKÁVÁNÍ
A ROZHODNĚ NEBYL POSLEDNÍ.”

Luboš Růta, managing director
Facilitace meetingu top managementu
Mainstream Technologies s.r.o.

Ing. Hana Dvořáková
Koordinátorka exekutivního
vzdělávání,
Institut managementu
hana.dvorakova@vse.cz

MEZINÁRODNÍ EXEKUTIVNÍ MBA PROGRAM
„NAŠÍ VLAJKOVOU LODÍ JE MEZINÁRODNÍ EXEKUTIVNÍ MBA PROGRAM
(MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION). 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. NÁŠ MBA PROGRAM SE DLOUHODOBĚ UMISŤUJE
MEZI TŘEMI NEJLEPŠÍMI V PRESTIŽNÍM MEZINÁRODNÍM ŽEBŘÍČKU
EDUNIVERSAL V REGIONU VÝCHODNÍ EVROPY.“
Markéta Dianová, Ph.D., MBA
Výkonná ředitelka, Institut managementu

PROČ STUDOVAT MBA U NÁS?

PŘIJÍMACÍ POŽADAVKY

● zázemí Fakulty podnikohospodářské, která jako
jediná z ČR patří mezi top 1% business škol světa
s akreditací EQUIS
● elitní lektoři a manažeři, prestižní akademické
pracoviště s úzkou provázaností s praxí
● unikátní mezioborová platforma pro řešení
reálných manažerských situací
● práce v malých skupinách studentů umožňující
individuální přístup v bezprostředním kontaktu
s mentorem
● výběr mezi plně anglickým nebo česko-anglickým
programem
● mezinárodní akreditace FIBAA, česká akreditace
CAMBAS
● flexibilní modulární struktura studia
● mezioborový a mezinárodní networking

●
●
●
●
●

min. 3 roky praxe
CV, motivační dopis
doklad o jazykové způsobilosti
min. Bc. vzdělání
2 reference

KONTAKT PRO MBA PROGRAM
Markéta Dianová, Ph.D., MBA
Výkonná ředitelka, Institut managementu
marketa.dianova @vse.cz

CELÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBÍHÁ ON-LINE,
REGISTRACE PŘIHLÁŠEK JE DO
10. ZÁŘÍ 2020 ZDE.
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FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
VÁŽENÉ ABSOLVENTKY, VÁŽENÍ ABSOLVENTI,
DOUFÁME, ŽE VY I VAŠE FIRMY JSTE VE ZDRAVÍ ZVLÁDLI PANDEMII KORONAVIRU A VLÁDNÍ
OPATŘENÍ, KTERÉ NAŠE ŽIVOTY VÝZNAMNĚ OVLIVNILI. NÁS MIMOŘÁDNÁ SITUACE NEZASTAVILA
A STÁLE PRACUJEME NA TOM, ABYCHOM FAKULTU POSOUVALI KUPŘEDU.

PŘEČTĚTE SI NOVINKY OD VEDENÍ FAKULTY
JAKUB FISCHER
(děkan fakulty)

Zaměstnanci i studenti fakulty
v době koronavirové pandemie
poměrně rychle našli cestu
k online nástrojům a aktivně
je používají. Snadné to nebylo,
v takto rozsáhlém měřítku
a takřka „přes noc“ jsme na
to určitě připraveni nebyli. V ostrém provozu jsme
vyzkoušeli, které nástroje a pro který typ výuky (či
schůzí) se hodí, a pro kterou výuku a která jednání se
naopak tolik nehodí. Raději si nepředstavuji, jak dlouho
bychom takovou věc ověřovali pilotně...
Nyní nás čeká další „zkouška“ ve formě zkouškového
období. Ve většině předmětů budeme znalosti studentů ověřovat distančním způsobem, což bude novinkou
pro zkoušející i zkoušené. Věřím, že společně obstojíme.
Největším pozitivem z této nelehké doby je pro mne
vstřícný a aktivní přístup velké většiny pracovníků
i studentů fakulty. Jejich obětavého přístupu, vysokého
nasazení i vzájemného pochopení si opravdu vážím.
Vytvářejí tím navíc pevný opěrný bod pro podzimní přípravu nového strategického záměru fakulty na příštích
pět let. Za vaše případné podněty k připravované nové
fakultní strategii budeme vděčni.

KRISTÝNA VLTAVSKÁ
(proděkanka pro studijní
a pedagogickou činnost)
Od září dochází k významné
změně ve struktuře vyučovaných studijních programů
fakulty. Na bakalářském stupni
studia nově nabízíme tři informatické programy – dlouhodobě zavedenou Aplikovanou informatiku, úspěšně nastartovaný program Informační média a služby a u uchazečů významně žádaný
program Multimédia v ekonomické praxi, který bude

nově ve svém studijním plánu mít praxi ve firmách –
a jeden kvantitativní Matematické metody v ekonomii,
který svým studentům nabídne tři specificky zaměřené
specializace. Na magisterském stupni studia se – k již
zavedeným oborům (nově programům Ekonomická
demografie, Ekonometrie a operační výzkum, Informační management, Informační systémy a technologie,
Kognitivní informatika, Podniková informatika, Statistika, Znalostní a webové technologie) – nově nabízí ve
spolupráci s firmou KPMG studijní program Data a analytika pro business. Nedílnou součástí studijního plánu
je semestr praxe ve špičkové datové firmě. V angličtině
fakulta nově nabízí magisterské programy Information
Systems Management a Economic Data Analysis.

ZDENĚK VONDRA
(manažer komunikace
a marketingu)
Větu „Stačí se zeptat těch správných lidí“ vyslyšeli středoškoláci
už druhým rokem. V roce 2019
jsme jako fakulta šli do razantní
změny v marketingové komunikaci ke středoškolákům. Vsadili jsme na přímý kontakt
s našimi studenty, kterých jsme zapojili do kampaně
rovnou dvacet. Každý středoškolák si mohl vybrat kamaráda podle sympatií a zeptat se ho skutečně na cokoliv. Vynechali jsme benefity studia a budoucí profese
a prostě mluvili o tom, jak se žije na vysoké a že u nás
na FIS je komunita studentů, kterým vedení i pedagogové naslouchají. V roce 2019 nám to přineslo nárůst
přihlášek na bakalářské studium o 43 % a v roce 2020
jsme výsledek po prvním kole uhájili. Naši studenti jsou
prostě důkaz správné volby. Od uchazečů nyní přejdeme k našim studentům.Video místo přednášky v rámci
domácí přípravy a ve škole mentoring nad vypracováním konkrétní case study? Výuka se mění směrem
k efektivnějšímu nakládání s časem studenta a využíváním multimediálních technologií ve výuce. FIS se
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zapojila do evropského projektu ESF2, v rámci kterého
vzniknou multimediální podpory ke 25 kurzům fakulty
a bude proškoleno 35 pedagogů, aby byli schopni další
multimediální podpory sami vytvářet.

OTA NOVOTNÝ
(vedoucí katedry
informačních technologií)
Od září otevíráme nový magisterský obor Data a analytika
pro business powered by KPMG

s praxí, na který máme velký převis přihlášek. Velmi nás
to těší, znamená to, že se rozvíjíme správným směrem.
Pokud uvažujete o zvýšení kvalifikace a lepším uplatnění, doporučujeme zvážit studium našeho unikátního
MBA Data and Analytics for Business Management powered by KPMG. Toto vzdělání je určeno jak „datařům“,
aby získali přesah do businessu, tak lidem z businessu,
kteří si uvědomují, že rozhodnutí na základě dat ve
spojení s intuicí jsou ta nejkvalitnější. Pokud váháte,
podívejte se na videoreference studentů letošního
ročníku. Zbývá obsadit posledních pět míst. Přijímací
pohovory se budou konat už 23. června.

NEWSLETTER
PRO ABSOLVENTY

ZŮSTAŇTE
S NÁMI
V KONTAKTU
A POJĎTE
S NÁMI
DISKUTOVAT!
Absolventi vždy byli, jsou a budou
důležitou součástí naši fakulty.
Připravili jsme pro vás, absolventy
Fakulty řízení a Fakulty informatiky
a statistiky, pravidelný newsletter
a workshopy. A budeme rádi, když
se k nám přidáte.

Jak jste si již někteří všimli, pravidelně do vašich e-mailových
schránek přichází newsletter, ve kterém informuje o novinkách
na fakultě, zveme vás na workshopy nebo nabízíme zajímavé
kurzy pro veřejnost, díky kterým můžete posouvat své znalosti dál
i po opuštění školních lavic. Pokud vám newslettery nechodí, ale
měli byste o ně zájem, stačí se přihlásit do databáze absolventů,
nebo sledovat naše fakultní webové stránky, kde naleznete archiv
newsletterů.

WORKSHOPY
S ABSOLVENTY
Chceme vás vzdělávat i s vámi
diskutovat, proto jsme spustili
workshopy s absolventy.
Prvními diskutovanými tématy
byla datová analytika v moderní
společnosti, o které přednášeli
odborníci z KPMG, a Business
Continuity Management,
o kterém mluvili zástupci
společnosti EY.
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Na podzim budeme diskutovat
o sčítání lidu, domů a bytů nebo
o testování softwaru. Seznam
workshopů i registrace na ně
naleznete na webových stránkách
fakulty. Kromě toho na ně budeme
upozorňovat pravidelně v newsletterech pro absolventy. Zůstaňte
s námi v kontaktu! Vaše připomínky, očekávání nebo nabídky ke
spolupráci zasílejte na e-mailovou
adresu: absolventiFIS@vse.cz.
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ZNALOSTI ROZŠÍŘÍ AKADEMIE
I MBA PROGRAM
Stále oblíbená a poptávaná
je Data Science&Business
Intelligence Academy VŠE,
jejíž čtvrtý ročník proběhne
od února 2021 do června 2021.
Akademie propojuje obě oblasti
do jednotného celku a připravuje
tak účastníky do role specialistů,
kteří jsou schopni v rámci business
analýzy využít předností obou
oblastí analýzy dat. Vstupní testy
proběhnou v průběhu nadcházejícího zimního semestru, takže sledujte
webové stránky akademie, případně

naše newslettery, ve kterých vás
upozorníme na přihlašování.
Kromě toho proběhlo přijímací řízení na MBA program Data & Analytics
for Business Management powered
by KPMG, do kterého na příští
akademický rok bylo přijato patnáct
účastníku. Máte zájem se k nám přidat? Přihlaste se do druhého kola.
Podmínkami pro přijetí je ukončení
alespoň bakalářského vzdělání
nebo jiného MBA programu, dva
roky v oboru, doložení profesního
životopisu a motivačního dopisu,
poté následuje osobní pohovor.

FAKULTA ZÍSKALA BRONZ V ANKETĚ
O NEJLEPŠÍ EKONOMICKOU FAKULTU
Každý rok časopis Týden
sestavuje žebříček škol podle
jejich hlavního zaměření.
Hodnocenými faktory jsou:
● zájem o fakultu, respektive vysokou školu (šance na přijetí, počet
zapsaných studentů),
● pedagogové,
● věda (odborné publikace, články,
granty)
● vnější hodnocení (umístění v za-

hraničních žebříčcích, dosažené
výsledky u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství,
transparentnost školy).
Fakulta informatiky a statistiky se
v kategorii Ekonomie umístila na třetím místě. Prvenství si odnesla Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy
univerzity v Brně, na druhém místě
skončila Národohospodářská fakulta
Vysoké školy ekonomické v Praze.

SPOLUPRACUJE
S UC BERKELEY
NA TÉMA DATOVÉ
VIZUALIZACE
V loňském roce jsme uzavřeli partnerství s univerzitou UC Berkeley a naše
spolupráce pokračuje i v letošním
roce. Martin Potančok, odborný
asistent z katedry informačních
technologií, vyučoval v průběhu
února na UC Berkeley společně s Elias
Castro-Hernandez z místní univerzity
v rámci kurzu Data-X, jednoho z nejžádanějších kurzů v rámci programů
UC Berkeley Engineering. Martin
se primárně zaměřuje na datovou
analytiku a principy vizualizace. Díky
spolupráci bude docházet k výměně
pedagogů i studentů.

DEMOGRAFOVÉ Z VŠE PUBLIKUJÍ VE FINANCIAL TIMES
Téma koronaviru pulzovalo naší
společností významnou dobu
a akademici samozřejmě svými
znalostmi také přispěli.
Markéta Pechholdová z katedry demografie se podílela na mezinárod-

ní výzvě ohledně apelu na urychlení publikace týdenních počtů
zemřelých na COVID-19, který byl
zveřejněn ve Financial Times. Kromě
ní článek sepsali také: David Leon,
Chris Jarvis a Liam Smeeth (London School of Hygiene & Tropical
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Medicine, UK), Vladimir Shkolnikov
(Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany),
France Meslé (French Institute for
Demographic Studies, Paris), Per
Magnus (Norwegian Institute of
Public Health, Oslo).
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STUDENTI MAJÍ NA FAKULTĚ SVÉ SLOVO,
POMÁHAJÍ S VEDENÍM FAKULTY
Od roku 2016 existuje Studentský
spolek 4FIS. Původní myšlenka
o sjednocení komunity, začlenění
každého studenta do fakultního
života a zlepšení přátelských
vztahů na fakultě každým rokem
proniká mezi další studenty.
Někteří zástupci spolku pomáhají také s fakultní marketingovou
kampaní „Stačí se zeptat“, prostřednictvím které odpovídají novým
zájemcům na dotazy o studium v té

nejupřímnější formě – z pohledu studenta. Starší studenti z 4FISu mají na
starost seznamovací kurzy pro první
ročníky. Prváci tak zjistí potřebné
znalosti, zkušenosti a tipy do studia
od svých starších spolužáků – a také
ví, na koho se s dotazy obrátit. Nelze
ani opomenout vedení fakulty,
kteří se pravidelně těchto kurzů
s nadšením účastní také. Následně
4FIS provází studenty od samého
počátku studia i díky mentoringu
s názvem Kruhy, který má za úkol
stmelovat první ročníky a motivovat je k vzájemnému seznamování.

Také pořádá studentské akce – ve
formě pub kvízů – nebo vzdělávací
workshopy. Stále větší potenciál má
mezi vysokoškoláky gaming – hraní
počítačových her. Všechny aktivity
pomáhají utvářet dobré vztahy mezi
vyučujícími a studenty.
Tím vzniká komunita, která si dokáže
pomoci, ale také se pobavit. Přímá
zpětná vazba ve směru od studentů
k vedení fakulty se dá zařadit mezi
další výhody. Díky dobrým pracovním i osobním vztahům je komunikace rychlá, upřímná a efektivní.

NASTARTUJTE SVÉ PODNIKÁNÍ S XPORTEM
Fakulta podporuje i začátky podnikání! Máte nápad
na startup, ale chybí vám zkušenosti, know-how
a silný network? xPORT Business Accelerator VŠE je
právě to místo, kde vám s rozjezdem inovativního
podnikání pomůžeme.
Program B2B Incubation startupům nabízí týdenní mentoring, startupovou komunitu, PR & Marketing podporu,
místo v open space, networking nebo workshopy.
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NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VŠE
Národohospodářská fakulta
VŠE v Praze nabízí zájemcům
o studium možnost získat
univerzální ekonomické vzdělání
založené na výuce tradičních
národohospodářských disciplín.
V bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia mohou studenti vybírat z programů sahajících od
ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po hospodářské
dějiny, veřejnou správu a regionální rozvoj.
Ve studijních programech Národohospodářské fakulty přednášejí nejlepší
odborníci z celé České republiky.
Důležitou součástí výuky je propojení
teoretických znalostí s praxí, kterou
zajišťují významné osobnosti z řad
zástupců veřejné i soukromé sféry.
O jednom z klíčových okamžiků
historie našeho státu, o transformačních procesech, přednáší studentům
osoba nejpovolanější, jejich tvůrce,

bývalý prezident České republiky Václav Klaus. V rámci dalších předmětů
předávají studentům zkušenosti
například generální ředitel a předseda
představenstva ČEZ Daniel Beneš,
ředitel programu České televize Milan
Fridrich, vrchní státní zástupkyně
Lenka Bradáčová, předseda organizačního výboru Prague International
Marathon Carlo Capalbo, bývalý člen
bankovní rady a viceguvernér ČNB,
emeritní generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny
Pavel Kysilka, bývalí
členové bankovní rady
ČNB Pavel Řežábek,
Eva Zamrazilová,
Kamil Janáček, Pavel
Štěpánek a další.

měřítku. Národohospodářská fakulta
patří mezi fakulty dosahující nejlepšího výsledku v počtu článků v impaktovaných časopisech na přepočtený
úvazek.
O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v nabídce ekonomického
vzdělání svědčí mimo jiné i skutečnost,
že fakulta se po několik let pravidelně
umisťuje na 1.–2. místě v rankingu
časopisu TÝDEN a na předních pozicích soutěže Fakulta roku.

Vedle pedagogické
činnosti je Národohospodářská fakulta
významným centrem
ekonomického výzkumu a vědy v českém i mezinárodním

DĚNÍ NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTĚ
SLAVNOSTNÍ KONFERENCE: 30 LET TRNITÉ CESTY KE SVOBODĚ A OBRANA PŘED
TĚMI, KTEŘÍ NÁM JI CHTĚJÍ VZÍT (17.11.2019)
K 30. výročí pádu komunismu v ČSR, proběhla konference „30 let trnité cesty ke svobodě a obrana před
těmi, kteří nám ji chtějí vzít“ pořádaná Národohospodářskou fakultou VŠE v prostorách paláce Žofín.
Z řečníků zde vystoupili Jaroslav Kubera, Jiří Čunek,
Jan Skopeček, Václav Klaus mladší, Ivo Strejček,
Ondřej Babka, Martin Kovář a Miroslav Ševčík. Během
diskuze řečníci promlouvali o listopadových událostech
roku 89, ale i o dnešní situaci, která podle mnohých
z nich není optimální. Závěrem se však shodli se slovy
Václave Klause mladšího, který uvedl „Svobodu je třeba
principiálně, odvážně, organizovaně a agresivně hájit
a nesmíme na to zapomínat“.
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VÝUKA NA NF VŠE V PRŮBĚHU KORONAVIROVÉ PANDEMIE
NF VŠE v reakci na opatření přijatá Vládou ČR pro zastavení šíření nemoci COVID-19 převedla veškerou výuku
českých i zahraničních programů do online podoby
a studentům tak bylo umožněno absolvovat všechny
zapsané předměty. Online výuku zabezpečil mimo jiné
i emeritní prezident prof. Václav Klaus, který na NF VŠE
již řadu let přednáší předmět „Transformační procesy

v ČR“. Záznam z jeho přednášek si můžete pustit na
youtube kanálu Institutu Václava Klause.
Ceníme si řady pozitivních ohlasů ze strany studentů
a děkujeme všem pedagogům NF VŠE za jejich ochotu
poskytnout studentům v rámci možností co nejlepší
podmínky pro studium.

SOUTĚŽ O CENU DĚKANA NF VŠE 2020
V pátek 17. 4. 2020 se
uskutečnilo finálové kolo
15. ročníku Soutěže
o cenu děkana NF VŠE.
Vzhledem k mimořádné
situaci způsobené nemocí
COVID-19 a opatřením
Vlády ČR se soutěž bohužel
nemohla uskutečnit v tradičním slavnostním formátu ve velké zasedací místnosti
NF VŠE. Vedení fakulty se nicméně rozhodlo pro online
realizaci celé soutěže. I přes tuto netradiční formu se
soutěž nesla v online přátelském duchu a všichni jsme
byli svědky zajímavé diskuse, kterou doufáme bude možné dále rozvíjet při slavnostním předání diplomů, které se
uskuteční v září 2020. Odborná komise vyzdvihla velmi
vysokou úroveň všech soutěžících a některými členy
komise byla dokonce označena za nejkvalitnější ročník v její patnáctileté historii. Finálového kola soutěže

se účastnilo šest finalistů ve třech kategoriích (bakalářské, magisterské a doktorské). Studenti díky spolupráci
NF VŠE s Nadací ČEZ obdrželi ceny v celkovém finančním vyjádření několika set tisíc Kč. Například za první
místo v bakalářské a magisterské kategorii obdrželi
25 000 Kč, v doktorské kategorii 35 000 Kč.
● V kategorii bakalářských prací zvítězil Jan Žemlička
s prací „DOES RISK MATTER FOR MONETARY POLICY?
AN EVIDENCE FROM SMALL OPEN ECONOMY MODEL“.
● V kategorii magisterských prací zvítězila Bc. Dominika Pavelková s prací „IMPACT OF OIL PRICE CHANGES
ON SELECTED ECONOMIC SECTORS IN THE CZECH
REPUBLIC“.
● V kategorii doktorských prací zvítězil Ing. Josef Klement s prací „BUILDING CONTROL REGULATION AND
HOUSING AFFORDABILITY“.
Jména všech finalistů a další informace k dispozici zde.

KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ POLITIKY NF VŠE K OPATŘENÍM
TÝKAJÍCÍCH SE KORONAVIROVÉ PANDEMIE
Tým Katedry hospodářské a sociální
politiky NF VŠE pod vedením doc. Ing.
Miroslava Ševčíka, CSc. v průběhu koronavirové pandemie pravidelně publikoval texty s hodnocením vládních
opatření k zastavení šíření nákazy
nemocí COVID-19 a komentoval opatření k podpoře ekonomiky a k časovému harmonogramu postupné obnovy
ekonomické aktivity. Tým upozorňoval
na to, že pro posílení robustnosti hospodářství je zásadní podpořit také nabídkovou stranu ekonomiky, nejen stranu
poptávky prostřednictvím fiskálních

impulzů z veřejných rozpočtů, ke kterému přistoupily vlády napříč Evropskou
unií. Tým představil doporučení vedoucí
ke snížení daňové zátěže, odstranění a snížení vybraných sazeb daní či
zrušení další fáze EET. V oblasti měnové
politiky tým doporučil snížení základní
reposazby a upozornil na morální hazard
spojený s nákupem vládních dluhopisů
centrální bankou. V neposlední řadě tým
varoval před akceptací „zelené dohody
pro Evropu“ a implementací regulatorních prvků do národní legislativy. Veškeré publikované texty naleznete zde.
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PRVNÍ KOLO SOUTĚŽE O CENU
DĚKANA NF VŠE O NEJLEPŠÍ
STŘEDOŠKOLSKOU PRÁCI
V OBLASTI EKONOMIE
Cílem Soutěže o cenu děkana NF VŠE o nejlepší
středoškolskou práci v oblasti ekonomie je podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii. Nejlepších 10 studentů získává finanční
odměnu a současně bude přijato na NF VŠE
bez přijímacího řízení. Soutěž vznikla s podporou Nadací investiční skupiny DRFG a je pod
záštitou MŠMT. V dubnu 2020 byly vyhlášeni
vítězové prvního ročníku soutěže. Vítězem se
stal Alex Pisani ze Základní školy a gymnázia
Vítkov s prací „Venezuela, socialismus, nebo
smrt“. Gratulujeme! Seznam nejlepších prací
k dispozici zde.

DOBROVOLNICKÝ PROJEKT „NF VŠE POMÁHÁ“
Realizační tým NF VŠE se
rozhodl v průběhu prvních
týdnů koronavirové
pandemie nabídnout
pomocnou ruku tam, kde
mohla být potřeba.
Úlohou NF VŠE je nejen zprostředkovat svým studentům
sumu vybraných speciálních
znalostí vhodných pro výkon
budoucího povolání. Samozřejmým úkolem studentů a akademických pracovníků vysokých

KLUB ABSOLVENTŮ NF VŠE
Klub absolventů NF VŠE
vznikl v roce 2017, aby
umožnil absolventům NF
VŠE v Praze kontakt se svou
Alma Mater i po ukončení
jejich studia.

HOSPODÁŘSKÉ SMĚŘOVÁNÍ EVROPY
ANEB CO S EUREM A DLUHY?
ING. VLADIMÍR PIKORA, PH.D., 30. ŘÍJNA 2019
Národohospodářská fakulta VŠE přivítala pana
Ing. Vladimíra Pikoru, Ph.D., absolventa NF
VŠE a v současné době hlavního ekonoma
společnosti Next Finance, který přednášel
pro absolventy fakulty na téma „Hospodářské
směřování Evropy, aneb co s eurem a dluhy?“. Na
přednášku navázalo již třetí neformální setkání Klubu absolventů NF VŠE v restauraci Deštník, kde byl pro členy Klubu připraven raut. Se
členy Klubu absolventů NF VŠE se setkal mimo
jiné pan děkan prof. Zdeněk Chytil, CSc., páni
proděkanové prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
a doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. a řada dalších
akademických pracovníků NF VŠE.

škol ve vyspělých společnostech je i podpora a rozvoj
ideálů lidství. Mezi ně patří
svoboda, ale také i individuální zodpovědnost každého
z nás. Proto se realizační tým
NF VŠE pod vedením doc. Ing.
Miroslava Ševčíka, CSc. rozhodl
pomáhat potřebným formou šití roušek, nákupů pro
seniory, hlídání dětí a dalšími
aktivitami. Do projektu se
přihlásilo téměř třicet dobrovolníků z řad studentů a my
jim tímto srdečně děkujeme.

Naším cílem je nejen zprostředkovat kontakt s děním
na naší fakultě, ale také
nabídnout absolventům
možnost účastnit se zajímavých akcí pořádaných na NF
VŠE nebo se do nich aktivně
zapojit. Klub pořádá akce i pro
současné studenty, aby měli
možnost zavčasu se seznámit
s aktivitami Klubu absolventů
a s možnostmi, které nabízí
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po ukončení jejich studia na
fakultě.

PŘIDEJ SE K NÁM!
Členství v Klubu absolventů
NF VŠE Vám umožní účastnit
se odborných, společenských,
sportovních a dalších akcí
pořádaných klubem i Národohospodářskou fakultou, čerpat
výhody a slevy u partnerů
fakulty, odebírat novinky z fakulty v podobě newsletteru
přímo pro absolventy, ročenky
NF VŠE a adresář absolventů
a setkávat se se spolužáky
z vysokoškolských studií.
V současné době Klub absolventů NF VŠE čítá více než 240
členů! Více informací zde.
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PŘEDNÁŠKA OD
SPOLEČNOSTI GOLDEN
GATE CZ, 5. BŘEZNA 2020
Společnost Golden Gate CZ, která pořádá
pravidelně placené přednášky na půdě VŠE,
přednášela dne 5. března 2020 zdarma pro
Klub absolventů NF VŠE. Tématem byly
investiční příležitosti v současné době
s ohledem na celosvětový ekonomický
vývoj. Přednášku vedl regionální manažer
Jiří Janoušek a diskuze se posléze účastnil
i zakladatel společnosti Pavel Kupka.

VÝZNAMNÍ
ABSOLVENTI NF VŠE
O SVÉ ALMA MATER
„Studium na NF vás naučí
ekonomickému stylu uvažování. Dodá
vám kvalitní základy ekonomické
teorie, ale i patřičný
společenskopolitický rozhled
a schopnost vnímat hospodářskou
politiku státu v širokých souvislostech. Řada špičkových
učitelů z ekonomické a hospodářskopolitické praxe jsou
nespornou výhodou mé alma mater.“
Ing. Martin Slaný, Ph.D.
hlavní ekonomický poradce předsedy představenstva Investiční
skupiny DRFG a.s.

CHCETE SE I VY
ZAPOJIT DO
FAKULTNÍHO DĚNÍ?
MOŽNOSTÍ JE MNOHO:

● účast na odborných, společenských a dalších akcích pořádaných Klubem absolventů NF VŠE
a Klubem absolventů VŠE
● předání Vašich zkušeností z praxe: diskuze se studenty, vedení
či konzultace závěrečných prací,
exkurze ve Vaší firmě/instituci
pro naše studenty
● zapojení do tvorby medailonků
o úspěšných absolventech NF VŠE
● a další, jsme otevřeni i Vašim
návrhům!
V případě zájmu o spolupráci kontaktujte vedoucí Klubu absolventů
NF VŠE Ing. Adélu Zubíkovou (email:
adela.zubikova@vse.cz).

„Základní VŠ vzdělání jsem získal na
Fakultě řízení, která již nyní neexistuje.
Proto když jsem se rozhodoval, která
fakulta je schopna mi poskytnout
akademický pohled a praktické
zkušenosti pro hospodářskou politiku
(jako členovi Bankovní rady ČNB), volba padla
jednoznačně NF VŠE. Jedině tam jsem našel odborníky pro
danou oblast.“
doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.
bývalý člen bankovní rady České národní banky

„Národohospodářská fakulta VŠE mi
dala ekonomické vzdělání na světové
úrovni. Kromě znalostí jsem na fakultě
poznal mnoho přátel, se kterými dodnes
spolupracuji ve svém profesním životě.“
Ing. Štěpán Křeček
hlavní ekonom společnosti BH Securities, a.s.
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FAKULTA MANAGEMENTU VŠE

AKADEMICKÝ ROK 2019/2020. JAKÝ BYL?
Pro jindřichohradeckou fakultu
byl poslední akademický rok
přelomový, alespoň co se týká
výuky. Po úspěšné akreditaci
nových studijních programů
následoval jejich start a poprvé
si je tak mohli na vlastní kůži
vyzkoušet nově přijatí studenti
prvních ročníků.
Pro fakultu to znamená náročný
souběh studia ve dvou různých studijních plánech, ale zároveň tím byl
udán směr ke zvyšování kvality výuky. Souběžně pokračovala příprava
na výuku v nových vedlejších specializacích: Marketing management,
Podnikový management, Znalostní
management, Management zdravotnictví a v angličtině vyučovaná
specializace Business Management.
Fakulta se svou specializací snaží připravit studenty na funkce
středního a vyššího managementu
v soukromém i veřejném sektoru.
Nový studijní program byl vytvořen
tak, aby reagoval na požadavky trhu
práce. Ne však pouze v teoretické
rovině, ale rovněž možností získat
odbornou praxi u partnerských
organizací fakulty a také zkušenosti

Oficiální oslavy 25 let Fakulty managementu
díky zahraničnímu studiu v rámci
sítě partnerských univerzit Vysoké
školy ekonomické v Praze. Všechny
tyto faktory, navíc ve spojení se
značkou VŠE, jsou hlavními důvody
dlouhodobě velmi nízké míry nezaměstnanosti absolventů fakulty. Ti
zastávají pracovní pozice na všech
možných úrovních jak na národním,
tak i mezinárodním trhu práce. Sami
studenti si všech možností spojených se studiem na fakultě velmi
cení, díky čemuž se v loňském roce
umístila mezi 3 nejlepšími fakultami
veřejných vysokých škol s ekonomickým zaměřením v celorepublikovém
žebříčku „Fakulta roku“.
Úspěchy zaznamenala fakulta
i v projektové oblasti. Úspěšně se
vyvíjí řešení projektu OP VVV „Pod-

Účastníci prvního ročníku letní školy
Marketing Inspiration Summer School 2019

pora rozvoje studijního prostředí na
FM VŠE“, rovněž odstartovala trojice
nově získaných projektů Grantové
agentury České republiky (GAČR).
V závěru roku 2019 pak přišla skvělá
zpráva o přidělení dalšího projektu
Technologické agentury České republiky (TAČR), na němž bude fakulta spolupracovat s firmou Ambica,
která se věnuje oblasti business
intelligence.
Síť partnerských organizací, kterou
fakulta dlouhodobě buduje vztahy
organizacemi v soukromém i veřejném sektoru, nyní čítá 39 subjektů. Probíhá rovněž spolupráce
s významnými subjekty regionu,
předními představiteli města a kraje.
Fakulta tak spolupracuje například
s Jihočeským vědeckotechnickým
parkem, zapojuje se do Místní akční
skupiny Česká Kanada a spolupracuje
s Krajem Vysočina v rámci jednoho
z projektů TAČR.
Přestože Fakulta managementu sídlí
v malém jihočeském městě, úspěšně
se jí daří otevírat se i zahraničí. Díky
zapojení do celoškolské partnerské sítě zahraničních univerzit tak
pravidelně hostí zahraniční vyučující
přijíždějící přes program ERASMUS.
Stejně tak hostí fakulta i zahraniční
studenty, kteří ji navštěvují v rámci
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aktivně propojit a předávat jim nejen novinky o dění na
jejich Alma mater, ale i nabídnout možnost zapojit se do
života na fakultě.

Přednáška Osobní brand a jak na Instagram
programů krátkodobé studentské mobility. Celá oblast
internacionalizace prostředí na fakultě je navíc podpořena neustále rostoucí partnerskou sítí vzdělávacích
institucí. Do té jsou v současnosti zapojeny čtyři organizace, a to (1) Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko (2) School of
Economics and Business, Kaunas University of Technology, Litva (3) College of Management, National Chung
Hsing University, Tchaj-wan, (4) University of International Business, Kazachstán. Jednání o rozšíření sítě navíc
probíhají např. s University of Primorska (Slovinsko),
nebo Polytechnic Institute of Setúbal (Portugalsko).

ABSOLVENTI FAKULTY MANAGEMENTU
ZÍSKÁVAJÍ SVŮJ KLUB
Absolventi jsou pro fakultu stále součástí její široké
rodiny, proto se s nimi snaží udržovat co nejtěsnější pravidelný kontakt. V tom jí od začátku roku 2020 pomáhá
nově založený Klub absolventů Fakulty managementu.
Kontakty s absolventy byly samozřejmě udržovány
i v předchozích letech, nyní však došlo k významnému posunu v podobě klubu, který dokáže absolventy

Klub reaguje na unikátnost absolventů Fakulty managementu, která jako jediná fakulta VŠE sídlí mimo Prahu.
Řídí se absolventským mottem Fakulty managementu
„Domov je na jihu“. Jeho hlavním účelem je tak zlepšit
komunikaci fakulty s absolventy, zintenzivnit vztahy
s nimi a ujistit je, že je fakulta stále jejich domovem,
kam se mohou kdykoli vrátit nejen se vzpomínkami, ale
i s řešením odborných problémů. Klub má ambici postupně zaštítit veškeré akce organizované pro absolventy, předávat jim informace nejen o pořádaných akcích,
ale také o významných novinkách v životě fakulty,
a v neposlední řadě i rozvíjet spolupráci mezi fakultou
a absolventy např. v oblasti odborných přednášek, oponování kvalifikačních prací, či organizaci studentských
praxí. Webové stránky klubu registrovaným členům
umožňují vyhledávat své bývalé spolužáky a usnadňují tak opětovné navazování kontaktu s nimi. Členové
mohou v databázi klubu hledat své přátele, kamarády,
možná i své bývalé lásky, a mohou je přes stránky klubu
přímo oslovit.
Členství v klubu absolventy nezatěžuje a je zcela
zdarma. Vše si sami přehledně nastaví ve svém profilu,
včetně způsobu kontaktu s fakultou a informací, o které
mají zájem, resp. chtějí sdílet s ostatními. Pevně věříme,
že členská základna bude i nadále úspěšně růst, a že se
naši absolventi stanou věrnými členy klubu a najdou
si někdy cestu zpět. Na Fakultu managementu. Na jih.
Protože Domov je na jihu.
Klub absolventů Fakulty managementu:
alumni.fm.vse.cz

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

absolventi.vse.cz

ZPRAVODAJ
PRO ABSOLVENT Y VŠE

