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Zveme Vás
REPREZENTAČNÍ PLES VŠE

SOUTĚŽ TALENT VŠE

Devátý ročník společenské akce Reprezentační ples
VŠE se bude konat ve středu 4. prosince 2019 v pražské
Lucerně. Letošní ročník je ve stylu black&white.
Můžete se těšit na bohatý program, jehož vrcholem
bude vystoupení finalistů soutěže Talent VŠE 2019.
Absolventi mají možnost získat vstupenku na sezení
na ples v rámci členství v Klubu absolventů. Více
o Reprezentačním plesu VŠE vám prozradí stránka
ples.vse.cz

VŠE 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.Tradiční talentová soutěž se bude konat ve
čtvrtek 21. listopadu 2019 na VŠE ve Vencovského aule.
Do soutěže se mohou hlásit i absolventi. Ukažte, že
ekonomové jsou schopní i v jiných oborech a předveďte
své umění a talent. Více na webu talent.vse.cz

ABSOLVENTSKÝ VEČER VŠE 2019
V roce 2019 se uskuteční další Absolventský
večer VŠE, který se bude konat v sobotu
9. listopadu 2019. Na akci se budete moci
registrovat od září 2019.
Účelem akce je umožnit absolventům VŠE po ukončení studií opět přijít se podívat na půdu školy, potkat
se s bývalými spolužáky i učiteli a prožít příjemný
večer, jehož součástí bude mj. i vystoupení tria INFLAGRANTI a Josefa Vojtka či „dezert s děkanem“.
Členové Klubu absolventů mají nárok na volné vstupné pro sebe i doprovod.
Doufáme, že přijmete naše pozvání a přijdete
strávit příjemný sobotní večer na půdě Vaší Alma
Mater. O podrobnostech akce Vás budeme v dostatečném předstihu informovat na webu
absolventskyvecer.vse.cz.

2

Zveme Vás

KLUB ABSOLVENTŮ
V centrální databázi absolventů
VŠE je vás v tuto chvíli zaregistrováno více než 26 000. Pro ty
z Vás, kdo máte zájem o udržení
aktivnějšího kontaktu s VŠE, jsme
připravili možnost stát se členem
Klubu absolventů VŠE.
V akademickém roce 2019/20 budete
v rámci absolventského členství:
● mít nárok na volný vstup pro
Vás a 50% slevu na vstupné pro
doprovod na Ples VŠE (registrace
zde, členství musí být uhrazeno
do 1. listopadu 2019 a registrace
vstupenky nejpozději dva pracovní týdny před konáním akce)
● mít nárok na volnou vstupenku
pro Vás a doprovod na Absol-

●
●

●

●

ventský večer VŠE (registrace
zde, členství musí být uhrazeno
do 25. října 2019 a registrace vstupenky nejpozději dva pracovní
týdny před konáním akce)
mít nárok na 10% slevu na
všechny odborné kurzy FIS
dostávat přednostní informace
a pozvánky na odborné, společenské i kulturní akce školy
a fakult pořádané výhradně pro
absolventy VŠE
získávat přednostní informace
a pozvánky na akce pořádané školou či fakultami pro odbornou i širokou veřejnost (např. vystoupení
význačných osobností na půdě
VŠE, odborné konference apod.)*
mít nárok na slevu ze vstupného
na hrazené akce, které VŠE a její

fakulty pořádají
● přednostně vědět o nabídce kurzů
pro veřejnost a kurzů celoživotního vzdělávání s možností slevy
● spolufinancovat aktivity pro
rozvoj spolupráce s absolventy
v rámci Rozvojového a poradenského centra VŠE
Registrační poplatek 800 Kč se hradí
1x za akademický rok, absolventi posledního ročníku mají nárok na 50%
slevu z členského poplatku v prvním
roce po ukončení studia. Registrovat
se můžete po přihlášení do Vašeho
osobního účtu na absolventi.vse.cz.
Vážíme si všech, kdo mají zájem
o dění na půdě VŠE, spolupracují
s námi a podporují nás v naší práci. Děkujeme!

VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŠANCE
Rozvojové a poradenské centrum VŠE
pořádá tradiční veletrh pracovních
příležitostí ŠANCE v termínu
15.–17. října 2019. Určen je studentům,
absolventům VŠE i veřejnosti. Cílem
veletrhu je zprostředkovat osobní
kontakt mezi studenty a absolventy
VŠE na straně jedné a firmami –
potencionálními zaměstnavateli –
na straně druhé.
V rámci doprovodného programu probíhají
např. konzultace možnosti podpory podnikání podnikatelského záměru, konzultace CV/
LinkedIn profilu a focení na CV/LinkedInprofil
nebo koučink. Více zde: sance.vse.cz

VELETRH PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ – JOB FAIR
2x

ROČNĚ
A YEAR

3

DNY
DAYS

120

FIREM
COMPANIES

600

SANCE.VSE.CZ
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PRACOVNÍCH NABÍDEK
JOB OFFERS

Sport

LETNÍ
SPORTOVNÍ
KURZ V ITÁLII
CTVS pořádá velmi oblíbený
sportovní kurz pro studenty
a absolventy VŠE v Itálii,
Tarquinie, v termínu
30. 8. – 8. 9. 2019.
Je to kurz plný sportovních aktivit,
kulturních zážitků (Řím, Florencie,
Tarquinie) a společenské zábavy.
Neváhejte se přihlásit a nebudete
litovat. Tento rok se uskuteční již
13. ročník! V případě zájmu veškeré
informace naleznete zde nebo
v události na Facebooku.
Přehled dalších letních sportovních
kurzů je zde.

SPORTOVNÍ
KURZY VŠE PRO
ABSOLVENTY
Centrum tělesné výchovy
a sportu pro Vás každý rok
připravuje mnoho zajímavých
příležitostí, při kterých máte
možnost se setkat se svými
bývalými spolužáky, případně
potkat nové kamarády.
V letošním roce CTVS nabízí 17
zájmových sportovních kurzů, které
se konají v průběhu celého léta.
Nabídka kurzů je velmi široká (např.
vodní turistika, všesportovní kurzy,
tai-či, pěší turistika, outdoorový či
volejbalový kurz atd.), jistě si každý

přijde na své. Většina kurzů probíhá
v rekreačním středisku VŠE v Dobronicích u Bechyně. Neváhejte a pojeďte si s námi zasportovat a užít plno
zábavy! Nabídku letních zájmových
kurzů najdete zde.
Od září pak můžete opět využít
nabídku zájmových kurzů fitness
(pilates, jóga, dance aerobic, step aerobic, tabata atd.). Pro bližší informace sledujte webové stránky zde.
Těšíme se na Vás v létě v přírodě
a v semestru v tělocvičnách.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY STUDENTŮ FMV
Kajakářka Amálie Hilgertová a studentka 2. ročníku
oboru Mezinárodní obchod se v letošním roce v Pau
ve Francii stala mistryní Evropy ve vodním slalomu.
V napínavém finále porazila všechny své soupeřky a získala
tak zlatou medaili! „Je to naprosto skvělé. Byl to pro mě
opravdu speciální moment, protože jsem všechny překvapila, včetně sebe. Měla jsem z toho výkonu takovou tu čistou,
neskrývanou, dětskou radost a strašně si to užila. Když
potom na všech pozorujete ten údiv, ale zároveň i úctu za
to, co se vám právě podařilo, moc to potěší,“ řekla k úspěchu Amálie.
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Magdaléna Fejfarová, studentka magisterského
oboru Mezinárodní obchod na FMV je zase závodnicí v kategorii bikini fitness a členkou české reprezentace pod hlavičkou Svazu kulturistiky a fitness
a mezinárodní federace IFBB.
Cvičí asi 7 let, závodí od podzimu 2017 a od té doby má
za sebou 13 závodů. Mezi její úspěchy patří absolutní vítězství na mistrovství Čech juniorů v Mladé Boleslavi letos
na jaře, má na kontě dvě stříbrné medaile, dvě bronzové
medaile, dvě čtvrtá místa a dvě pátá místa.

Sport

POSÁDKA VŠE SKONČILA ŠESTÁ
NA UNIVERZITNÍCH OSMÁCH
V rámci Primátorek, tradičního
víkendu zasvěceného veslování,
proběhly také závody
Univerzitních osem. V pátek
7. června se na start kromě
favoritů z ČVUT, UK a Palestry
postavila také posádka VŠE.
Skvělý výkon v rozjížďkách ji zajistil
účast ve finále B, ve kterém zvítězila.
Celkově tak posádka složená ze studentů a absolventů VŠE v prestižním
závodě na Vltavě skončila šestá. Dvě
hodiny před oficiálním startem na
Univerzitních osmách se sešli Jiří Čáp,
Eduard Bezděk, Ondřej Švec, Jakub
Třeček, Kristina Draškovic, Martin
Macháček, Tomáš Mlčoch, Ondřej Král
a Vojtěch Polák v loděnici na Smíchově,
aby dvacetimetrovou osmiveslici dali
na vodu a vůbec poprvé se „sveslovali“.
„Jelikož máme jako osma VŠE každoroční problém sehnat 9 veslařů, tak i letos
se naše posádka připravovala individu-

álně. Z tohoto důvodu bylo nejisté, jak
rychle pojedeme a jak si celá posádka
navzájem v lodi sedne,“ popsal po
závodě Tomáš Mlčoch. „Nakonec se
ukázalo, že složení naší posádky je
perfektní. Měli jsme zkušeného veslovoda Edu Bezděka, který je juniorským
mistrem světa, byť poslední dobou již
nevesluje tak aktivně. Jeho tempu se
ostatní členové posádky snadno přizpůsobili a jelo se jim skvěle. Posádka byla
složena ze 3 absolventů a 6 studentů
(maximum povolených absolventů dle
pravidel), zároveň s námi v posádce
jela i slečna, Kristina Draškovič, která
do pánského kolektivu zapadla a prala
se statečně s vyšším tempem, než je
zvyklá,“ ocenil Tomáš Mlčoch.

vali náskok téměř 1 délky lodě (cca
3 sekundy), nicméně po celý zbytek
tratě švýcarská posádka z Curichu
tento náskok stahovala a nebezpečně
se přibližovala. V průběhu tratě se
ukázalo mírně vyčerpání po rozjížďce,
ale náskok se naštěstí podařilo udržet
a vyhráli jsme s náskokem 1 sekundy,“
přiblížil za celou posádku průběh
finále B Tomáš Mlčoch. V cíli převládlo
mezi členy posádky VŠE nadšení a radost, závod byl vyčerpávající a všichni
si sáhli na své fyzické dno.

V rozjížďce posádka VŠE nastoupila
proti dvěma silným posádkám, UK
a VUT, a postoupila do finále B. „Ve finále jsme zvolili totožnou taktiku jako
v rozjížďce – rozjet vše na maximum
a poté se uvidí. Díky rychlému startu
jsme si po 200 m závodu vypraco-

První místo obhájil v mužské kategorii
tým ČVUT. V ženách vyhrály reprezentantky Univerzity Karlovy. Posádky
VŠE se Univerzitních osem účastní již
od prvního ročníku v roce 2011.
Podrobnosti o závodě najdete na
www.osmy.cz.
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Posádce VŠE děkujeme za vynikající
reprezentaci! Dík patří také veslařskému klubu VK Smíchov za zapůjčené
lodě a vesel.

fakulty

DOUBLE DEGREE PROGRAMY NA FAKULTĚ
FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Fakulta financí a účetnictví
(FFÚ) nabízí již dva Double
Degree programy v navazujícím
magisterském studiu. Podstatou
studia v režimu Double Degree je
získání dvou titulů za podmínky
studování na dvou univerzitách
a obhajoby jedné diplomové práce.
Double Degree programy poskytují
budoucím absolventům tohoto
studia unikátní možnosti uplatnění
v oblasti financí a účetnictví především v mezinárodních společnostech. Tyto programy se nabízí studentům FFÚ, kteří studují navazující
magisterský program v angličtině
„Finance and Accounting“ (MIFA).

PRVNÍ DOUBLE DEGREE PROGRAM
FFÚ realizuje ve spolupráci s Univerzité Catholique de Louvain, School
of Management v Belgii od září 2017.
Tento Double Degree program vznikl mezi MIFA programem a jedním
z následujících programů na Louvain
School of Management:

● Master en sciences de gestion
à finalité spécialisée (Master in
Management) nebo
● Master Ingénieur de gestion
à finalité spécialisée (Master in
Business Engineering).

v červnu 2019. Tento Double Degree
program se realizuje mezi studijním
programem Finance and Accounting
(MIFA) a jedním z následujících programů na Otto-Friedrich-Universität
Bamberg:

DRUHÝ DOUBLE DEGREE PROGRAM

● Master of Science in Betriebswirtschaftslehre nebo
● Master of Science in Finance
& Accounting.

vznikl ve spolupráci s Otto-Friedrich-Universität Bamberg (OFUB)

Nově vzniklý Double Degree
program je unikátní zejména tím,
že v oblasti financí a účetnictví,
kombinuje dva jazyky. Studijní programy v Bamberku budou vyučovány v němčině a angličtině, na VŠE
v Praze v angličtině.
Nový program bude otevřen
studentům již pro akademický rok
2019/2020 a jeho absolventi získají
dva tituly: Master of Science in Betriebswirtschaftslehre nebo Master
of Science in Finance & Accounting
z Bamberku a Ing. z VŠE.
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FMV ALUMNI CLUB
POŘÁDAL 1. ALUMNI
BUSINESS SPEED
NETWORKING
FMV ALUMNI CLUB SLAVÍ
PRVNÍ ROK OD SVÉHO
ZALOŽENÍ

V únoru proběhl v Akademickém klubu VŠE první
Alumni Business Speed Networking, který pořádal
FMV Alumni Club..
Business Speed Networking je event k získávání profesionálních kontaktů. Není totiž důležité jen to, co
víte, ale i to, koho znáte. Hosté tak mohli objevit nové
příležitosti, partnery nebo trendy z oboru v rámci
komunity absolventů Fakulty mezinárodních vztahů.
Celý večer provázela velmi přátelská a živá atmosféra, absolventi si akci chválili. „Během Alumni Business
Speed Networking jsem získal mnoho nových kontaktů
i obnovil kontakty stávající. Na události se mi líbily dva
aspekty – lidský a profesionální. Velmi mne potěšilo
vidět se se spolužáky a přáteli z dob studií na VŠE. Též se
mi podařilo propojit s velice zajímavými profesionály“
řekl k akci Honza, absolvent oboru Evropská integrace, který nyní pracuje ve společnosti Škoda Auto.
„Získané kontakty mi pomohou s rozvojem mé stávající
pracovní pozice. Během večera jsem si domluvil několik
pracovních schůzek,“ dodal Honza.

V červnu letošního roku slavil první výročí své
činnosti nově založený FMV Alumni Club. Klub je
tu od toho, aby propojoval absolventy nejen mezi
sebou, ale i s Fakultou mezinárodních vztahů a jejími
současnými studenty.
A jak klub funguje? Řídí ho Board
of Alumni v čele s prezidentem,
všichni z řad absolventů FMV. Současní členové Boardu jsou Petra
Skrbková (Mezinárodní politika
a diplomacie), která je zároveň
i prezidentkou klubu, Milan Hašek
(International Business), Vít Rožmberský (Economics
of Globalisation and European Integration), Jan Kotík
(Evropská integrace) a Lucie Halamová (Cestovní ruch).
FMV Alumni Club propojuje absolventy do vzájemně
prospěšných partnerství, a tím vytváří významná spojení, která vedou k osobnímu růstu i k posílení komunity
Fakulty mezinárodních vztahů. Naši absolventi nejsou
jen vyslanci své Alma Mater, ale jsou také důležitým
zdrojem znalostí, zkušeností a cenných kontaktů.

Anna, absolventka oboru Mezinárodní politika a diplomacie zase uvedla: „Poprvé mi došlo, co mi může
přinést to, že jsem studovala na FMV – kontakty. Spousta
účastníků této akce má už teď velice zajímavé pozice,
a to jsme všichni teprve na začátku našich kariér a navíc
tam všichni přišli s tou správnou motivací – podělit se
o své dosavadní pracovní zkušenosti, zjistit jak si vedou
ostatní a třeba i jak bychom si navzájem mohli pomoct.“

POSLÁNÍM FMV ALUMNI CLUBU JE:
● vytvářet a udržovat spojení mezi současnými a budoucími absolventy
● podporovat interakci absolventů s celou fakultou
● zprostředkovávat hodnotné kontakty pro rozvoj kariéry
● poskytovat absolventům příležitosti k celoživotnímu
vzdělávání
● šířit úspěchy svých absolventů
Doufáme, že s námi najdete to, co hledáte – staré přátele, nové členy týmu, znalosti a informace nebo prostě
jen zábavu. Navštivte nás na webu:
https://fmv.vse.cz/fmvalumniclub.
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DALŠÍ AKCÍ FMV
ALUMNI CLUBU BYL
VEČER (NEJEN) PRO
ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
V INKUBÁTORU UP21

CHCETE POMOCI
STUDENTŮM S JEJICH
ROZVOJEM? PŘIPOJTE
SE K NOVÉMU
MENTORING PROGRAMU

V květnu proběhl Alumni start-up evening (nejen) pro
začínající podnikatele, který pořádal FMV Alumni Club.
Pro studenty a absolventy tak zprostředkoval jedinečnou
příležitost nahlédnout přímo pod pokličku jednoho
z předních českých inkubátorů, za kterým stojí podnikatel
Karel Janeček.

Na podzim roku 2019 budeme zahajovat
nový Alumni Mentoring program.
Mentoring je účinný způsob předávání
zkušeností a rozvoje.

V rámci večera se uzavřenému publiku představili čtyři hosté,
foundeři a co-foundeři čtyřech různých startupů. Prvním z nich
bylo reklamní tržiště Advertoo a jeho zakladatel Jan Tročil, druhým Martin Šafařík z Happiness at Work, který se zabývá štěstím
v práci, následoval Daniel Vach a jeho SENS, který vyrábí tyčinky
ze cvrččí mouky, a nakonec přišel Lukáš Balík, co-founder SPACEFLOW, který se věnuje komunitnímu managementu v budovách.
Všichni s publikem sdíleli to, čemu se jejich firmy věnují, jaké byli
jejich začátky podnikání, kdy byli na dně a co je naopak vždy drželo nahoře. Pohovořili také o svých úspěších a o tom, jaké to vlastně
je, pustit se do projektu, shánět investory a vstoupit na trh.

JAKUB SZÁNTÓ
PŘEDNÁŠEL NA
FMV. PŘEDSTAVIL
BLÍZKÝ
VÝCHOD OČIMA
ZAHRANIČNÍHO
ZPRAVODAJE ČT.

Cílem Alumni mentoringu na FMV bude umožnit studentům připravit se na přechod do praxe
a nabídnout jim reálný pohled na to, jak fungují
obory, ve kterých by se chtěli uplatnit. A pro koho
je Alumni mentoring určen? Mentoři: zkušenější
absolventi, kteří se již léta pohybují v praxi a jsou
ochotni předávat své zkušenosti dále Mentees:
současní studenti a mladí absolventi, kteří se chtějí
propojit s praxí a získat insight na svůj vysněný
obor ještě před výběrem pozice. Pokud byste rádi
dál předávali své zkušenosti jako mentoři a pomáhali tak současným studentům, nechte svůj
kontakt zde a my se Vám ozveme. Spolupráce s absolventy si velmi vážíme. Děkujeme, že jste s námi.

Ve středu 27. února přišel na Fakultu
mezinárodních vztahů VŠE přednášet
bývalý zahraniční zpravodaj Jakub
Szántó a přiblížil úplně plné aule své
zážitky z dob na Blízkém východě, kde
strávil celých 5 let.
V rámci cyklu Absolventských střed na VŠE
s publikem sdílel zážitky z dob studií i to, co
obnáší práce televizního reportéra. Hovořil
také o svém postu na Blízkém východě.
Během těchto 5 let žil s rodinou v Izraeli
a zpravodajsky pokrýval celou oblast Blízkého východu, především pak válku v Sýrii,
ze které si přivezl mnoho silných zážitků.
Záznam z přednášky můžete sledovat zde.
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Jakub Szántó působil
od roku 2013 jako stálý
zahraniční zpravodaj
České televize na Blízkém
východě, odkud přinášel ty
nejaktuálnější informace,
zprostředkovával dramatické zážitky z frontových
linií, míst teroristických
útoků i státních převratů
a revolucí.

Zdroj foto: ihned.cz

fakulty

STUDENTI FMV JSOU
ÚSPĚŠNÍ V NÁRODNÍCH
I MEZINÁRODNÍCH
SOUTĚŽÍCH

ABSOLVENTKY FMV
ZABODOVALY V ANKETĚ
TOP ŽENY ČESKA
Hospodářské noviny vyhlásily 14. ročník ankety TOP
ženy Česka. Mezi oceněné dámy se dostaly úspěšné české
manažerky, podnikatelky nebo vlivné ženy veřejné sféry.
A co měla řada z nich společného? Jsou absolventkami
Fakulty mezinárodních vztahů. Vítězkou kategorie
TOP manažerka se stala Daniela Pešková, členka
představenstva České spořitelny, která studovala
Mezinárodní obchod. Mezi 25 nejúspěšnějšími
ženami v kategorii TOP manažerka se umístily i Jitka
Dvořáková, generální ředitelka C
 ZC.CZ, absolventka
oboru Zahraniční obchod a Diana Rádl Rogerová,
Managing Partner, Deloitte ČR & Deloitte Central
Europe, absolventka Mezinárodního obchodu.
Rektorka VŠE Hana Machková, rovněž absolventka
FMV, se umístila mezi TOP 25 ženami veřejné správy.

Studenti FMV slavili úspěch na poli hned několika
národních i mezinárodních soutěžích. Studentský
tým ve složení Jana Hôrková, Jakub Kalmár
a Michal Janko obsadil první místo v soutěži
Management Consulting Challenge 2019, kterou
pořádá poradenská společnost EY.
Cílem práce bylo zanalyzovat a vybrat 1 evropský
trh, na kterém společnost LASVIT uvede svůj pilotní
e-shop. Týmy musely pro vybranou zemi vypracovat
strategii vstupu na trh, konkurenční analýzu, marketingový plán a finanční analýzu. Tým studentek oboru
Mezinárodní obchod zase uspěl v mezinárodní soutěži L´Oréal Brandstorm 2019. Letošní ročník soutěže
byl zaměřen především na technické inovace (on-line,
off-line, digital, connected technologies). Studentky
Nikola Lomenčíková, Emma Katarína Halušková
a Julie Janáková postoupily do oblastního finále
soutěže v Bratislavě a umístily se na druhém místě za
vítězným týmem z Maďarska, jenž postoupil do celosvětového finále, které se uskutečnilo v Paříži.

FMV POŘÁDALA
11. EVROPSKÝ DEN
V prostorách Akademického klubu proběhl 17. dubna
2019 již 11. ročník konference Evropský den na VŠE.
Letošním tématem bylo ohlédnutí se za členstvím Česka
v Evropské unii. Ve třech panelech se diskutovalo o vývoji
pozice Česka po 15 letech od vstupu do Evropské unie,
o potenciálu, který doposud (ne)využívá a o dalším
směrování integračního procesu a role Česka v něm.
Konferenci zahajoval děkan Fakulty mezinárodních
vztadů doc. Josef Taušer a zúčastnilo se jí mnoho
významných hostů, jako třeba Cyril Svoboda, bývalý
ministr zahraničních věcí ČR, Petr Zahradník, člen
Evropského hospodářského a sociálního výboru,
Eric Maurice, výzkumný pracovník Schuman Fondation,
nebo Václav Hampl, předseda výboru pro evropské
záležitosti Senátu Parlamentu ČR. Z celé akce je
k dispozici videozáznam.

Jiný tým z FMV, tentokrát ve složení Eliška Čuhelová, Anna Krabcová, Veronika Müllerová, Denisa
Šenkýřová a Karolína Tomanová, zase ovládl soutěž
POPAI STUDENT AWARD 2018. Úspěchy studentů
v soutěži potvrdily užitečnost propojení teoretických
a praktických poznatků v předmětu Retail marketing
při zpracování případové studie zadané konkrétní
společností z praxe. V rámci spolupráce přednáší
v předmětu špičkoví odborníci z praxe na problematiku chování spotřebitele, CRM, Sales promotion,
In-store marketing, Retail audit, on-line komunikaci
a obchodování.
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fakulty

FMV ALUMNI CLUB USPOŘÁDAL PRVNÍ
ABSOLVENTSKÝ KVÍZ
V červnu proběhl na FMV první
Alumni kvíz pro absolventy.
Navázal tak na tradici velmi
populárního studentského kvízu,
který má za sebou již 7 řad.
Na Alumni edition fakultního kvízu na
téma „Svět“ šlo hlavně o neformální
setkání absolventů a vyučujících,
kteří společně ve smíšených týmech
soupeřili o co nejlepší výsledky ve
vědomostním kvízu. Hosté se opět setkali s bývalými spolužáky a mohli se

NA FMV
PŘEDNÁŠEL
PETER BAKKER,
PREZIDENT
SVĚTOVÉ
PODNIKATELSKÉ
RADY PRO
UDRŽITELNÝ
ROZVOJ

seznámit i s dalšími absolventy napříč
obory, nebo si neformálně popovídat
se svými vyučujícími. A otázky? Věděli
jste, že je LEGO největším výrobcem
pneumatik? Nebo kolik tweetů tweetnul Twitter Donalda Trumpa? Pokud
ano, určitě byste v kvízu zabodovali.
Vítězný tým si odnesl hezké ceny
a pohodovou atmosféru večera doplnil také menší raut. „FMV kvíz: Alumni
edition“ měl mezi absolventy velmi
pozitivní ohlasy, proto se určitě můžete těšit na jeho další ročníky.

V pondělí 15. dubna přednášel na FMV
světově uznávaný odborník a prezident
Světové podnikatelské rady pro
udržitelný rozvoj Peter Bakker.
Peter Bakker se se studenty podělil o své zkušenosti v oblasti udržitelného rozvoje. Poukázal na urgentní problémy Země, jako jsou extrémní výkyvy počasí, oteplování planety nebo
stále palčivý problém chudoby a úmrtí dětí.
Zmínil se o nedostatku důvěry v lídry ve vyspělých zemích, který je následkem polarizace
společnosti. To je podle jeho názoru příčinou
nástupu populismu, nestability a nepředvídatelnosti politického a ekonomického vývoje.
Přednášku následovala diskuse se studenty,
kde se hovořilo o konkrétních problémech
a projevech, jako je zvyšování hladin moří, ale
např. i o nástupu umělé inteligence. Pan Bakker
vyzval publikum k vyjádření podpory řešení
otázek udržitelnosti pomocí veřejných akcí
a shromáždění, a to symbolicky v den konání
summitu o udržitelném rozvoji „Sustainable
Development Goals Summit 2019“, který se
uskuteční 24.–25. 9. v sídle OSN v New Yorku.
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Peter Bakker je holandský
podnikatel a současný
předseda Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Je uznávaným
lídrem v oblasti odpovědnosti firem. V roce 2009
získal ocenění Clinton
Global Citizen Award;
Cena SAM za udržitelnost
v roce 2010; a velvyslanec
Světového summitu OSN
proti hladu v roce 2011.
Kromě toho je předsedou
společnosti War Child
Netherlands.

fakulty

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
Na podzim 2018 zveřejnil
mezinárodní deník Financial
Times každoroční žebříček
„Master in Management
Ranking 2018“, ve kterém FPH
zaznamenala obrovský úspěch –
obsadila 22. místo.
Zároveň mezinárodní magisterský
studijní program CEMS, který je taktéž vyučován na FPH a v žebříčku se
dlouhodobě umisťuje na předních
pozicích, obhájil 9. příčku.
Již několik let je důkazem vysoké
kvality fakult ocenění prestižní mezinárodní akreditace EQUIS, kterou
má FPH jako jediná v České republice. Akreditaci EQUIS získávají pouze
nejlepší manažersky orientované
fakulty. Na celém světě má akreditaci EQUIS jen 168 fakult z celkového
počtu 15 tisíc byznys fakult. V regionu střední a východní Evropy se FPH
stala teprve čtvrtou fakultou, která
akreditaci získala. Tato akreditace
potvrzuje jak špičkovou kvalitu výuku na fakultě, tak i vynikající akademické pracovníky, kvalitní vědeckou
činnost i pevné propojení s praxí.
Pro vás, naše absolventy, každoročně pořádáme desítky zajímavých
akcí, kterých se můžete účastnit. Jedná se o rozmanitou škálu
událostí od odborných přednášek,
přes workshopy až po neformální

networkingové akce. Rádi bychom
některé zajímavé události zmínili:

Lean Them All!

Červnové setkání absolventů
a studentů vedlejší specializace
Management kvality a Lean Six Sigma
ve školícím a rekreačním zařízení VŠE
– Točná. Cílem akce s názvem „Lean
Them All!“ bylo jak sdílení zkušeností
prostřednictvím odborných diskuzí
a workshopů, tak neformální
networkingové propojení studentů
a absolventů specializace. Premiéra
vícedenní akce byla velmi úspěšná
a cílem komunity do budoucna je
pořádat podobná setkání pravidelně
každý rok.

Alumni Heroes
Bára Fučíková a Lukáš Treskoň, členové Alumni Heroes, hodnotí letní
semestr 2018/2019: „Další semestr
za námi, letní prázdniny a chvilka
odpočinku před námi. To platí jen částečně pro Alumni Heroes – skupinku
absolventů vedlejší specializace Sales
management, jejichž agenda spočívá
v přípravě a organizaci neformálních
„sales piv” a formálních akcích u prestižních partnerů této vedlejší specializace. Poslední formální setkání se
uskutečnilo dne 15. 4. 2019 v novém
sídle společnosti Unilever. Akce se
zúčastnilo přibližně 35 účastníků skrze všechny ročníky a semestry. Velmi
pěkným překvapením byl příchod
pana Davida Říhy, zakladatele a guru
vedlejší specializace. Atmosféra byla
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natolik uvolněná a přátelská, že vyplynula v následný networking v přilehlé
hospůdce. Co se týká přínosu tohoto
skvělého odpoledne a večera, kromě
zajímavých dárku od společnosti
Unilever, si účastníci odnesli i nové
znalosti a zajímavé kontakty do budoucnosti. Přidejte se mezi nás, rádi
vás uvítáme a rozšíříme naši partu!
Budeme se těšit!“

Absolventská středa

Velmi úspěšná byla i přednáška
„Digitalizace jako motor růstu ČR“,
pořádaná v rámci cyklu přednášek
Absolventských střed. Vystoupili
specialisté ze společnosti McKinsey
& Company a prezentovali strategii,
která dává České republice šanci, jak
prostřednictvím digitalizace zvýšit
růst HDP. Akce se zúčastnilo více než
100 absolventů.

Další významné zprávy z FPH:

● Program MBA for Students úspěšně odstartoval!
● Společenská odpovědnost ve
sportu aneb Může sport pomáhat
dobrým věcem?
● Den české logistiky a předání certifikátů úspěšným absolventům
VS Logistika
● Nabídka pomoci pro mládež
z dětských domovů, která by
chtěla studovat na FPH
Více se můžete dozvědět na stránce
http://fph.vse.cz.

fakulty

EXEKUTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA INSTITUTU
MANAGEMENTU FPH
otevřená školení, rádi Vám připravíme
kurz na míru. Kurz můžeme realizovat
jak v našich školicích prostorách, tak
přímo u Vás ve firmě.

Fakulta podnikohospodářská patří VÝBĚR Z KURZŮ NA MÍRU:
mezi nejuznávanější fakulty se
● Vedení týmu
zaměřením na management ve
● Tvorba vyváženého stylu vedení
střední a východní Evropě.
● Dovednosti v řešení konfliktů
Nabízí krátkodobé i dlouhodobé
vzdělávací programy rozmanitých
formátů pro odbornou veřejnost především v následujících oblastech:
● Management & Leadership
● Marketing & Sales
● Personální řízení
● Podnikání
V nabídce najdete jak otevřené
kurzy, tak možnost uspořádání
kurzu přesně podle potřeb Vaší
organizace. Mezi naše klienty patří
jak renomované komerční firmy, tak
i neziskové organizace nebo instituce
vládního sektoru, např. Škoda Auto,
ČSSZ, Mainstream Technologies,
Deutsche Telekom a další.
Kurzy se vyznačují tím, že:
● Poskytují unikátní obsah v dané
problematice.
● Jsou vedeny špičkovými odborníky
z praxe a vzdělávání.
● Využívají moderní a účinné metody
výuky, jako jsou např. marketingové simulace StratX.
● Vybrané programy a témata
školíme také v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině,
ruštině.

KURZY NA MÍRU
Pokud Vám nevyhovuje termín otevřeného kurzu, potřebujete proškolit
více lidí z Vaší firmy nebo Vašim potřebám obsahově nevyhovují aktuální

●
●
●
●
●
●

Strategický management
Lean management
Aktivní naslouchání
Time management a sebeřízení
Argumentace
Jak úspěšně networkovat

NAŠI LEKTOŘI
Naši lektoři jsou lidé s bohatými
zkušenostmi z podnikové praxe jak
tuzemské, tak i zahraniční, přední
odborníci ve svých oborech. Díky
mezinárodní akreditaci Equis se u nás
setkáte s významnými lektory z prestižních zahraničních univerzit jako
jsou např. Berkley, University of St.
Gallen, London School of Economics,
Universita Bocconi, HEC Paris atd.

ÚSPĚCHY A KVALIFIKACE FPH
Fakulta podnikohospodářská na VŠE
se už tradičně se svými studijními
programy umisťuje na pozici lídra ve
vzdělávání:
● jako jediná v ČR je akreditovaná
prestižní mezinárodní akreditací
EQUIS (Quality Improvement
System, EFMD), kterou má 1 %
nejlepších byznys škol světa. Tuto
akreditaci získávají jen fakulty se
špičkovou výukou, vynikajícími
akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným
propojením s praxí.
● mezinárodní exekutivní program
MBA se pravidelně řadí mezi tři
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nejlepší MBA programy ve střední
a východní Evropě v žebříčku
Eduniversal Best Masters & MBA’s ranking
● obsadila 22. místo v žebříčku
Financial Times v roce 2018

INSTITUT MANAGEMENTU
● je samostatné pracoviště Fakulty
podnikohospodářské, které se
zabývá exekutivním vzděláváním
● realizuje smluvní výzkum prostřednictvím svých Center excelence
● v rámci International School of
Business and Management (ISBM)
realizuje také mezinárodní exekutivní MBA program
Rádi podpoříme Vaše úsilí v oblasti
vzdělávání a jménem našeho týmu IM
se těšíme na případnou spolupráci.
Ing. Hana Dvořáková Mgr.
Koordinátor exekutivního vzdělávání
Institut managementu
hana.dvorakova@vse.cz
Markéta Dianová, Ph.D., MBA
Výkonná ředitelka
Institut managementu
marketa.dianova@vse.cz

VÝBĚR Z PLÁNOVANÝCH
OTEVŘENÝCH KURZŮ 2019
● Mistrovství inbound marketingu 4. 9. 2019
● Mezinárodní projektový management 24.–26. 10. 2019
● Úspěšné mezigenerační předávání rodinného podniku
29. 11. 2019
● Vyjednávání s Martinem
Konečným 11. – 12. 12. 2019
kurzyfph.vse.cz

fakulty

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
Na fakultě se i během letošního
akademického roku udála řada
nových věcí, o kterých bychom vás
mohli informovat. Nakonec jsme
ale vybrali příležitosti, do kterých
se sami můžete zapojit.
Data hýbou světem čím dál víc a to
je hlavní důvod, proč na fakultě
startuje první datový MBA program
Data & Analytics for Business Management podporovaný společností
KPMG. Jedná se o unikátní vzdělání,
ve kterém se propojí data, analytika
a byznys. Mezi hlavní vyučované
oblasti patří: řízení datové analytiky
v podniku, transakční datová analytika, prediktivní modelování a data
science. Díky těmto znalostem
absolventi budou umět řídit inovace
a transformaci firem. Na hodinách
budou vyučovat nejen akademici,
ale také odborníci z praxe, čímž se
obě sféry propojí, a účastníci tak
budou moci na věci pohlédnout
z různých úhlů zájmu a zkušeností.
Program je rozdělen do tří semestrů.
První ročník začne již v září 2019.
Ti, kteří by si chtěli zlepšit znalosti
z analytiky, ale nechtějí studovat
MBA, tak si mohou zapsat kurz
Datové minimum pro business.
Účastníci se naučí dělat rozhodnutí
na základě dat, budou umět hledat
data, ověřit jejich kvalitu, ale také
z nich vytvořit data sety, vizualizovat je a následně závěry interpretovat pro stanovení strategie
a business rozhodnutí. Kurz probíhá
formou manažerské hry. Koho již
předchozí řádky zaujaly, se může
dozvědět více informací a následně
se přihlásit na stránkách fakulty pod
záložkou Kurzy pro veřejnost.
Na fakultě jsme nově připravili pro
veřejnost řadu dalších kurzů, které

se zaměřují jak na oblast zpracování
dat (večerní škola R tvořená dvěma
kurzy, jazyk SQL), tak i na oblast
řízení projektů či řízení procesů
správy dat, až po kurzy zaměřené na
zlepšení rétorických a prezentačních
dovedností. Aktuální nabídka kurzů
pro veřejnost je uvedena na webu
fakulty.
Kromě nových výzev fakulta pokračuje v úspěšných projektech jako je
Data Science & Business Intelligence Academy. Třetí ročník se spustí
v září a skončí v lednu 2020. Absolventi akademie umí navrhnout
a reálně implementovat znalosti do
obou oblastí zájmu – od business
analýzy přes dimenzionální modelování, implementaci datového
skladu a datových pump, distribuované systémy, práci s analytickými
modely až k implementaci navržených aplikací. Na výuce se podílí
odborníci z celé řady firem, které
jsou uvedeny na stránkách akce.
Akademie se mohou zúčastnit nejen
studenti, ale kdokoliv, kdo se chce
něco nového naučit. Kurzy jsou pro
veřejnost zpoplatněny.
Málokdo ví, že na fakultě má dlouholetou tradici výzkum v oblasti
umělé inteligence. Jeho počátky
sahají do druhé poloviny osmdesátých let minulého století. V současné
době se zájem IT odborníků zaměřil
na tři oblasti. První z nich je Data
Mining a Knowledge Discovery, kde
se vytváří nové nástroje pro práci
s doménovou znalostí pro data
mining, dolování z grafových dat,
pro automatizaci dolování z dat
nebo propojování data miningových
nástrojů. Druhá oblast se nazývá
Intelligent Information Systems, kde
probíhá průzkum ohledně návrhů
a užívání systémů založených na
logice, pravidlech a příkladech –
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nebo se zaměřuje na modelování
nejistoty v informačních systémech.
Třetí část nese název Semantic Web
a Ontological Engineering. Mezi
analyzovaná témata lze zařadit
modelování propojených dat,
jejich shromažďování, publikování
a užívání v oblastech veřejné správy,
elektronického obchodu, biomedicíny nebo datových slovníků. Mezi
klíčové výstupy fakultního výzkumu
patří LISp-miner (data miningový
systém pro výzkum a aplikace metody GUHA, který zahrnuje procedury
pro hledání bohatě strukturovaných asociačních pravidel, akčních
pravidel a podmínek, za kterých
kontingenční tabulky nebo histogramy splňující zadaná kritéria), Easy
Miner (open source webová aplikace
pro učení asociačním pravidlům,
klasifikaci s využitím pravidel a detekci anomálií) nebo EntitClassifier,
což je nástroj pro vyhledávání entit
v textu s využitím Linked Hypernym
Dataset.
V celém textu primárně cílíme
s poznatky na odbornou veřejnost –
tedy na vás, naše absolventy. Na závěr ale doplníme informaci o našich
nejmladších uživatelích – o středoškolácích. Díky kontaktní kampani,
výjezdům studentů a pedagogů na
střední školy se zvýšil počet podaných přihlášek do bakalářských
programů Fakulty informatiky a statistiky oproti loňskému roku o 47 %.
Realita ukazuje, že zájem o matematiku, respektive statistiku, a informatiku i mezi mladými roste – když jim
je představena tak, aby pochopili
její praktické uplatnění. Data mají
velký potenciál pro budoucnost, tak
doufejme, že jejich příznivců bude
přibývat.
Přejeme vám krásné léto,
Vedení Fakulty informatiky a statistiky

fakulty

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VŠE
Národohospodářská fakulta VŠE
v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzální
ekonomické vzdělání založené na
výuce tradičních ekonomických
a národohospodářských disciplín.
V bakalářském, magisterském
a doktorském stupni studia
mohou studenti vybírat z oborů
a specializací sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou
politiku až po hospodářské dějiny,
veřejnou správu a regionální
rozvoj nebo ekonomickou žurnalistiku.
Ve studijních programech Národohospodářské fakulty přednáší ti
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 nejnovější 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 D
 aniel Beneš, ředitel programu
České televize Milan Fridrich, vrchní
státní zástupkyně Lenka B radáčová,
předseda organizačního výboru
Prague International Marathon
Carlo Capalbo, ředitel redakce
divize Economia Vladimír Piskáček,
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,
marketingový šéf několika volebních
kampaní Jakub Horák a další.
Vedle pedagogické činnosti je Národohospodářská fakulta významným
centrem ekonomického výzkumu
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a vědy v českém i mezinárodním
měřítku. V této souvislosti si zaslouží pozornost fakt, že Národohospodářská fakulta dosahuje dlouhodobě
nejlepšího výsledku v počtu článků
v impaktovaných časopisech na
přepočtený úvazek ze všech fakult
Vysoké školy ekonomické v Praze.
V roce 2018 bylo na NF VŠE řešeno
6 grantů v rámci standardních projektů GA ČR a v roce 2019 přibyly
další 3 projekty GA ČR, a dále jsou
řešeny projekty od Horizon 2020
a International Visegrad Fund’s.
Národohospodářská fakulta VŠE
spolupracuje i s celosvětově uznávanými ekonomy. Dne 10. prosince
2015 obdržel na návrh Národohospodářské fakulty VŠE titul doctor
oeconomiae honors cause prof.
Richard Thaler, který následně
přesně na den o dva roky později
obdržel Nobelovu cenu za ekonomii. V roce 2017 převzal čestný doktorát na návrh Národohospodářské
fakulty VŠE také německý ekonom
Hans-Werner Sinn, který se v oblasti ekonomického výzkumu věnuje
obecné makroekonomii a v posledních letech se zabýval především
tématem evropské integrace a společné evropské měny. Patří mezi
nejcitovanější evropské ekonomy.

fakulty

ÚSPĚCHY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ
FAKULTY V ROCE 2019
HODNOCENÍ ČASOPISU TÝDEN: NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VŠE OPĚT NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Národohospodářská fakulta potvrdila svou pozici v čele
ekonomických fakult veřejných a soukromých vysokých
škol. I v posledním ročníku (2019) hodnocení ekonomických fakult v České republice, které pořádá časopis Týden, obhájila druhé místo. Je to již po deváté za sebou,
co se Národohospodářská fakulta umístila nejhůře na
druhém místě mezi ekonomickými fakultami v ČR.

ho programu vyučovaného v anglickém jazyce. Program
„Economics and Public Policy“ odpovídá svou strukturou
obdobným programům vyučovaným na západních univerzitách. Studenti tak mají jedinečnou příležitost získat
vzdělání mezinárodního charakteru přímo v Praze.

PROHLOUBENÍ INTERNACIONALIZACE FAKULTY

Na podzim 2018 Národohospodářská fakulta VŠE
zahájila vyjednávání o prohloubení spolupráce se
School of Economics, Shanghai University. V současné
době obě fakulty už spolupracují na otevření
magisterského double-degree programu a na realizaci
výměny akademických pracovníků a Ph.D. studentů.

Národohospodářská fakulta VŠE již dlouhodobě pořádá
krátkodobé pobyty pro studenty z Ocean University of
China. V únoru 2019 uspořádala již třetí pobyt nazvaný
„Winter School in Prague 2019“. Téměř třicet studentů
z Číny mělo možnost diskutovat s předními odborníky
z NF VŠE, poznat českou kulturu a navštívit řadu míst
v ČR. O úspěšnosti programu svědčí pozitivní zpětná
vazba od studentů.

“Really enjoyed my stay here. Met so many
wonderful persons and experienced as well as
learned more about Czech Republic and Economics.
Hope I can stay longer and learn more Czech
words!” C. Wang
NOVÝ MAGISTERSKÝ PROGRAM VYUČOVANÝ
V ANGLICKÉM JAZYCE
Národohospodářské fakultě VŠE se podařilo úspěšně dokončit proces akreditace nového magisterského studijní-

AKREDITACE NOVÝCH PROGRAMŮ
Národohospodářská fakulta VŠE prošla úspěšně procesem inovací a prodloužení akreditací současných bakalářských a magisterských programů. Zájemci o studium
na NF VŠE si nyní mohou vybrat z bakalářských programu Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa
a regionální rozvoj a z magisterských programů Ekonomie, Hospodářská politika, Moderní hospodářské dějiny,
Regionalistika a veřejná správa.

ZÁŠTITA MŠMT NAD 1. ROČNÍKEM „SOUTĚŽE O CENU
DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VŠE
V PRAZE O NEJLEPŠÍ STŘEDOŠKOLSKOU PRÁCI
V OBLASTI EKONOMIE“
Národohospodářská fakulta VŠE získala záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zahajovací
ročník soutěže pro středoškoláky. Studenti mohou
do soutěže zaslat své seminární práce na ekonomická
témata a vyhrát až 20 000 Kč. Cílem soutěže je podpořit
zájem středoškolských studentů o ekonomii a podpořit
nadějné studenty v jejich cestě za vyšším akademickým
vzděláním.
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KLUB ABSOLVENTŮ NF VŠE
fakulty, odebírat novinky z fakulty
v podobě newsletteru přímo pro
absolventy, adresář absolventů
a v neposlední řadě se setkávat se
spolužáky z vysokoškolských studií.
V současné době Klub absolventů
NF VŠE čítá více než 145 členů! Více
informací na: https://nf.vse.cz

Klub absolventů NF VŠE vznikl
v roce 2017 s cílem umožnit
AKCE KLUBU ABSOLVENTŮ NF VŠE
absolventům Národohospodářské Absolventská středa
fakulty VŠE v Praze kontakt se
Národohospodářská fakulta VŠE
svou alma mater i po ukončení
uspořádala 24. dubna 2019 další
studia. Naším cílem je nejen zpro- přednášku v rámci cyklu Absolventských střed, tentokrát na téma
středkovat kontakt s děním na
„10 let po světové ekonomické
naší fakultě, ale také nabídnout
krizi“. Přednášejícím byl v současabsolventům možnost účastnit
né době jeden z nejcitovanějších
se zajímavých akcí pořádaných
ekonomů v českých médiích Ing.
na NF VŠE a případně se do nich
Štěpán Křeček, který je absolvenaktivně zapojit.
tem bakalářského i magisterského
Klub pořádá akce i pro současné studenty tak, aby měli už nyní možnost
se seznámit s aktivitami Klubu absolventů a s možnostmi, které nabízí po
ukončení jejich studia na fakultě.

PŘIDEJTE 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

programu NF VŠE a nyní dokončuje
na NF VŠE doktorský program. Po
přednášce následovala diskuse.
Děkujeme všem zúčastněným!
Druhé neformální setkání Klubu
absolventů NF VŠE
Na přednášku navázalo neformální
setkání Klubu absolventů NF VŠE
v restauraci Deštník, kde byl pro
absolventy a členy NF VŠE připravený raut. Velmi nás těší široká účast
a pozitivní vztah absolventů k jejich
Alma mater!

VÝZNAMNÍ
ABSOLVENTI NF
VŠE V POSLEDNÍCH
LETECH
„Národohospodářská fakulta mi
dala nejen užitečné a potřebné
znalosti teoretické ekonomie
a hospodářské politiky, ale tyto
znalosti mi předávali jedni z nejlepších
akademiků a odborníků v těchto
oborech. Dodnes si vyhledávám
potřebné informace a názory z textů
a článků akademických pracovníků
Národohospodářské fakulty, které
využívám při svém rozhodování
v Poslanecké sněmovně.“
Ing. Jan Skopeček,
Poslanec

„S absolventy VŠE se setkávám po celé
své působení v praxi. Řada vysokých
škol absolventy připraví dobře
teoreticky, VŠE mi ale dala něco navíc:
Připravila mě pro praxi.“
Ing. Markéta Šichtářová
Ředitelka společnosti
Next Finance s.r.o.

„Výběr Národohospodářské fakulty
byl pro mě zásadním životním krokem.
Mít teď po maturitě, rozhodla bych se
stejně. S odstupem času lituji jen toho,
že jsem na přednáškách nedávala víc
pozor, netušila jsem totiž tehdy, že se
mi v praxi bude všechno hodit.“
Ing. Karina Kubelková,
Ph.D., MBA
Hlavní analytička a vedoucí oddělení analýz
Hospodářské komory ČR
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FAKULTA MANAGEMENTU
KLUB ABSOLVENTŮ FM VŠE

Fakulta managementu si pro své
absolventy připravila webovou
platformu Klubu absolventů FM
VŠE (dále jen KA FM).
Tento klub zastřeší všechny akce
organizované pro absolventy fakulty
a také spolupráci s nimi. Umožní
absolventům nejen získávat novinky
z fakultního dění a všechny potřebné informace, ale i spravovat si vlastní profil, prezentovat své pracovní

úspěchy a rovněž být v kontaktu
s ostatními absolventy a s fakultou.
Pro absolventy pravidelně připravujeme neformální setkání, při nichž
mají možnost podívat se do prostor
fakulty, popovídat si se zaměstnanci
fakulty a užít si bohatý doprovodný
program. Mezi tradiční akce, kterých
se absolventi hojně účastní, patří
reprezentační ples Fakulty managementu a absolventské setkání
s názvem Homecoming. Absolventi
fakulty jsou také srdečně zváni na
různé oslavy, ať již formálního nebo
neformálního charakteru. V případě
členství v našem klubu a v případě
zájmů absolventů, obdrží emailové
pozvání na veškeré důležité akce
fakulty. Naši absolventi se také zapojují do běžného života fakulty. Jezdí

k nám přednášet, oponují kvalifikační práce, nebo nám pomáhají
zařizovat studentské praxe. KA FM
nám umožní spolupráci s absolventy
v tomto směru zlepšit a zapojit tak
více praktické zkušenosti absolventů
do současného studia na fakultě.
V neposlední řade víme, že všichni
rádi vzpomínají na své spolužáky,
na které již bohužel nemají kontakt.
Členové klubu mohou v naší databázi hledat své přátelé např.: dle roku
absolvování a prostřednictvím klubu
mohou svého spolužáka či kamaráda oslovit.
Registrace do KA FM bude zdarma
a spustíme ji během letních prázdnin na naší oficiální webové stránce:
www.fm.vse.cz

OFICIÁLNÍ OSLAVY 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
FAKULTY MANAGEMENTU VŠE
Fakulta managementu je s vámi
již čtvrt století, nyní je čas
to společně oslavit! V sobotu
26. října 2019 se všichni
potkáme v jejích prostorách
v Jindřichově Hradci a náležitě si
užijeme toto krásné Jubileum.
Tímto srdečně zveme všechny
studenty, zaměstnance, absolventy
a partnery VŠE. Přijít samozřejmě
můžete i s doprovodem a dětmi.
Rádi přivítáme každého. Přesný harmonogram akce zveřejníme včas na
našich webových stránkách
www.fm.vse.cz.
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ABSOLVENTSKÉ KLUBY A KOMUNITY NA VŠE
Spolupráce s absolventy je pro VŠE velmi důležitá. Díky podpoře projektu Evropského sociálního fondu
„Rozvoj VŠE ESF“ přibyly ke Klubu absolventů VŠE další absolventské kluby a komunity na fakultních
úrovních. Jejich akce zprostředkovávají kontakt mezi absolventy, studenty a akademiky. Kluby
a komunity jsou cestou ke sdílení zkušeností, networkingu, ale i důležitým mostem k propojení s praxí.
Přidejte se k jednotlivým klubům a komunitám!
Vysoká škola ekonomická v Praze

Absolventský klub VŠE
Fakulta
financí
a účetnictví:

Fakulta
mezinárodních
vztahů:

Fakulta
podnikohospodářská:

Národohospodářská
fakulta:

Fakulta
Managementu:

S absolventy
spolupracují
studentské kluby
na FFÚ.

FMV Alumni Club

Alumni komunity:
Arts management,
Klub mladých
logistiků, Lean
Six Sigma,
MPS Alumni,
Alumni Sales
Management,
Alumni marketing,
Klub podnikání,
HR Alumni

Klub absolventů
NF VŠE

Klub absolventů
Fakulty
managementu
zahájí činnost
od nového
akademického
roku.

S absolventy
také spolupracují
studentské
kluby
na FMV.

SOUBOR GAUDEAMUS OSLAVIL 70 LET OD JEHO VZNIKU
bou se Gaudeamus zaměřuje na jevištní
zpracování českého lidového umění. Ve
svých pořadech se snaží propojovat tradice
se současností a oslovit tak i dnešního
diváka. Repertoár souboru je příznačný
svým neobvyklým a někdy až překvapivým
zpracováním, humorem a velkým zaujetím
všech interpretů. Svůj podíl na tom nesou
tvůrčí profesionálové, kteří jsou ochotni se
souborem spolupracovat a dodávají tolik
potřebnou sebedůvěru. Celkový dojem
z představení umocňuje výtvarné ztvárnění
využívající krojového bohatství souboru.

Folklorní soubor Gaudeamus VŠE oslavil 70. výročí svého založení večerem s názvem Prolínání se „prolne“ současné s minulým, oficiální
s neoficiálním, veselé s vážnějším, folklorní
s nefolklorním, propojí se tanec, hudba, zpěv
i divadlo s audiovizuální záznamy. Součástí
slavnostního večera byl také křest nového
sborníku. Folklorní soubor Gaudeamus působí
na české scéně již od roku 1949. Zřizovatelem
je Vysoká škola ekonomická v Praze a jeho
členy jsou studenti a absolventi VŠE a dalších
pražských vysokých škol. Soubor tvoří taneční,
pěvecká skupina a lidová muzika. Svou tvor-
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ČESKÁ SPOŘITELNA JE GENERÁLNÍM PARTNEREM
VŠE I V ROCE 2019
V centrále České spořitelny
podepsala rektorka prof. Hana
Machková smlouvu o spolupráci
s generálním partnerem VŠE
Českou spořitelnou. Za Českou
spořitelnu se podpisu mimo jiné
zúčastnili člen představenstva
Ing. Pavel Kráčmar a ředitel
úseku komunálního financování
Ing. Milan Hašek, absolvent
Fakulty mezinárodních vztahů.
„Česká spořitelna je generálním
partnerem VŠE již 17 let a spolupráce
s touto bankou je pro VŠE zcela zásad-

ní“, uvedla rektorka VŠE Hana Machková. Česká spořitelna podporuje řadu
našich projektů. Například finančně
podporuje vědecké časopisy, konference, studentské spolky, zahraniční
spolupráci i velké společenské akce,
kterými jsou Ples VŠE, Absolventský
večer nebo soutěž VŠE hledá talent.“

s přednáškami na půdě školy a pravidelně také pomáhají s kvalifikačními
pracemi studentů. Jsme také rádi, že
bývalý generální ředitel České spořitelny Gernot Mittendorfer, dnes člen
představenstva mateřské společnosti Erste Group, je členem mezinárodního poradního sboru rektorky
(International advisory board).

Spolupráce mezi Českou spořitelnou
a Vysokou školou ekonomickou je
velmi intenzivní i v nefinanční rovině. Česká spořitelna je významným
zaměstnavatelem absolventů VŠE,
poskytuje studentům VŠE možnost stáží, odborníci z ČS vystupují

NA VŠE BYLA ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA JANA
PALACHA, BÝVALÉHO STUDENTA VŠE
Vysoká škola ekonomická v Praze
během tzv. Palachova týdne
odhalila pamětní desky v areálu
školy na Žižkově.
Dalším generacím studentů bude
připomínat odkaz Jana Palacha.
Slavnostní akt se uskutečnil 16. ledna 2019. Při té příležitosti byl také
nově pojmenován jeden z prostorů
na VŠE, který ponese jméno právě
bývalého studenta VŠE Jana Pala-

cha. Slavnostního odhalení pamětní
desky umístěné na vnější zdi Staré
budovy VŠE se zúčastnili zástupci
České konference rektorů, Správní
rady VŠE, vedení VŠE, akademické obce VŠE a Vědecká rady VŠE,
dále spolužáci Jana Palacha, rektor
AVU doc. Tomáš Vaněk. Jan Palach,
symbol odboje proti vpádu vojsk
Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, studoval v letech
1966–1968 na VŠE, konkrétně byl
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studentem oboru Ekonomika zemědělství. VŠE byla místem, kde se
seznámil s vysokoškolským prostředím a jeho fungováním. Zde se
poprvé aktivně zapojil i do studentského života, na jaře 1968 pomáhal
na VŠE zakládat Akademickou radu
studentů. V lednu 2019 uplynulo
padesát let od jeho sebeupálení,
které bylo protestem proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu
veřejnosti.

vzdělávání

JMENOVÁNÍ ČTYŘ NOVÝCH PROFESORŮ
VŠE V KAROLINU
S účinností od 5. prosince
2018, kdy prezident republiky
podepsal na návrhy vědeckých
a uměleckých rad vysokých škol
jmenovací dekrety profesorů
vysokých škol a předseda vlády
jeho rozhodnutí kontrasignoval,
má VŠE čtyři nové profesory.
Jmenovací dekrety předal profesorům dne 18. prosince 2018 ve staroslavném Karolinu ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Ing. Robert
Plaga, Ph.D. Jménem šedesáti nově
jmenovaných profesorů promluvil
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan
Fakulty informatiky a statistiky. Tři
profesoři absolvovali jmenovací řízení

na Vysoké škole ekonomické v Praze,
prof. Fischer se rozhodl pro řízení na
Masarykově univerzitě v Brně. Dva
nově jmenovaní profesoři působí na
Fakultě informatiky a statistiky, jeden
na Fakultě podnikohospodářské a jeden na poloviční pracovní úvazek na
Fakultě mezinárodních vztahů.

byl jmenován pro obor Hospodářská
politika.

Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
je zástupcem vedoucího Katedry
ekonometrie Fakulty informatiky a statistiky. Pan profesor byl jmenován pro
obor Ekonometrie a operační výzkum.

Prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
je prorektorem soukromé vysoké školy Škoda Auto Vysoká škola a zároveň
působí na Katedře světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů.
Profesorem byl jmenován pro obor
Mezinárodní ekonomické vztahy.

Prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
je děkanem Fakulty Informatiky a statistiky. Odborně působí na Katedře
ekonomické statistiky. Pan profesor

Prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
je členem Katedry strategie na Fakultě podnikohospodářské. Jmenován
byl pro obor Podniková ekonomika
a management.

Všem nově jmenovaným profesorům upřímně blahopřejeme!

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU OTEVÍRÁ
PŘIHLÁŠKY PRO NOVÉ ZÁJEMCE
Od 1. června až do 30. srpna
2019 mají noví zájemci
o Univerzitu třetího věku (U3V)
na Vysoké škole ekonomické
v Praze možnost podat
přihlášku ke studiu. Učinit tak
lze elektronicky, telefonicky,
případně osobně dle pokynů
uvedených na webu univerzity
u3v.vse.cz.
Univerzita třetího věku je určena
seniorům ve starobním důchodu a zájemcům v invalidním důchodu. Nyní
na U3V VŠE studuje 1 235 studentů.
Univerzita třetího věku VŠE nabízí

seniorům 88 předmětů z několika
oblastí. Předměty přitom nejsou
svázány do programů a je možné
studovat jeden či libovolné množství
předmětů. Studium je organizováno
po semestrech dle harmonogramu
výuky na VŠE, tj. v rozsahu 13 týdnů
v zimním semestru a 13 týdnů v letním semestru. Zájemci mohou začít
studovat od září či od února. V době
zápisů se koná úvodní informační schůzka, na níž uchazeči získají
podrobné informace o předmětech
a o organizaci výuky. Předměty se registrují vždy pouze na jeden semestr
a jsou nabízeny v rámci čtyř kategorií:
Společensko-vědní předměty, Jazyko-
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vé předměty, Informatické předměty
a Zdravotně-tělovýchovné a umělecké předměty. Kompletní výčet je
k dispozici zde.

vzdělávání

NABÍDKA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
REZERVUJTE SI MÍSTO NA KURZECH PRO VEŘEJNOST, KTERÉ NABÍZÍ VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze dlouhodobě
nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro
jednotlivce i firmy. Jednotlivé fakulty realizují
krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy
pro odbornou veřejnost v oblasti managementu,
marketingu a prodeje, personálního řízení,
multimédií, oceňování majetku atd. Během jednoho
či více dní, v závislosti na koncepci kurzu, mají
zájemci možnost osvojit si konkrétní problematiku
pod vedením špičkových odborníků z praxe
a vzdělávání. Mezi účastníky kurzů patří jednotlivci
i kolektivy z renomovaných komerčních firem,
neziskových organizací či institucí vládního sektoru.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KRÁTKODOBÝCH KURZŮ
Akademie multimédií: Focení a úprava fotografií
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 5. – 9. 8. 2019, 9 – 16 hod.
Termín registrace: 26. 7. 2019
Akademie multimédií: Grafika a montáž fotografií
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 12. – 16. 8. 2019, 9 – 16 hod.
Termín registrace: 2. 8. 2019
Akademie multimédií: Natáčení a střih videa
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 19. – 23. 8. 2019, 9 – 16 hod.
Termín registrace: 9. 8. 2019

Rétorické a prezentační dovednosti II
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 13. 11., 20. 11. a 27. 11. 2019 (bloková výuka
3 x 3 hod.)
Umění sebeprezentace
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 6. 11. 2019 (bloková výuka 1 x 3 hod.)
Pokročilé metody analýzy dat v R
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 9. – 11. 9. 2019
Termín registrace: 26. 8. 2019
Úvod do R
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 3. 12., 10. 12., 17. 12. 2019
Termín registrace: 19. 11. 2019
Vyjednávání s Martinem Konečným
Pořádá: Fakulta podnikohospodářská
Termín konání: 11. – 12. 12. 2019
Pokročilé metody analýzy dat v R
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 14. 1., 21. 1., 28. 1. 2020
Termín registrace: 31. 12. 2019
Přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem, prodej a nákup společností (M&A), včetně právních, účetních a daňových aspektů
Pořádá: Institut oceňování majetku
Termín konání: 2020 (přesný termín není zatím určený,
předběžné registrace jsou již možné)

Úvod do R
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 2. – 4. 9. 2019
Termín registrace: 19. 8. 2019
Rétorické a prezentační dovednosti I
Pořádá: Fakulta informatiky a statistiky
Termín konání: 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. a 30. 10. 2019
(bloková výuka 5 x 3 hod.)
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vzdělávání

AKTUÁLNÍ NABÍDKA DLOUHODOBÝCH KURZŮ
CONTROLLING JAKO NÁSTROJ EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU
Katedra manažerského účetnictví Fakulty
financí a účetnictví otevírá dvousemestrální vzdělávací kurz určený pracovníkům
na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují a řídí finanční pozici a výkonnost
podniku nebo svěřené oblasti (generální
ředitelé, finanční a ekonomičtí ředitelé),
a pracovníkům, kteří jsou zodpovědní
za informační podporu řízení a tvorbu
manažerských informačních systémů
(controlleři a manažerští účetní).

HLAVNÍMI PŘEDNOSTI KURZU:

● odborné a přitom srozumitelné
vedení seminářů zkušenými
pedagogy z Vysoké školy ekonomické pod odbornou garancí
doc. Ing. Jaroslava Wagnera,
Ph.D., vedoucího katedry manažerského účetnictví;
● ucelenost a komplexnost vzdělávacího programu;
● kombinace koncepčně zaměřeného výkladu, orientovaného
na nejnovější poznatky v oblasti

moderních controllingových
nástrojů, a praktického řešení
konkrétních podnikových problémů na případových studiích
a příkladech;
● prostor pro týmovou diskuzi
a aktivní zapojení účastníků
do řešení případových studií
a příkladů včetně vzájemného
sdílení zkušeností;
● získání osvědčení podle Zákona
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 60 celoživotní vzdělávání.

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
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ZPRAVODAJ
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