ZPRAVODAJ
PRO ABSOLVEN T Y VŠE

FAKULTY
NOVÝM DĚKANEM FFÚ BYL
ZVOLEN PROF. PETR MUSÍLEK [9]
NOVÝM DĚKANEM FPH BYL
ZVOLEN PROF. JIŘÍ HNILICA [18]

TÉMA
DOC. PETR DVOŘÁK
BYL INAUGUROVÁN
DO FUNKCE REKTORA [4]
ABSOLVENTI

Čer ven
2022

ŠKOLA
VŠE HOSTILA
166. ZASEDÁNÍ PLÉNA
ČESKÉ KONFERENCE
REKTORŮ [36]

PŘEDSTAVUJEME

DEJTE VĚDĚT SVÝM PŘÁTELŮM O NOVÉM
ABSOLVENTSKÉM PORTÁLU
Pozvi kamarády
do Absolventského
portálu

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 Vás připravujeme. Díky
nastavení absolventského portálu Vám neunikne
žádná novinka.
Zajímá Vás, kde pracují
Vaši spolužáci? Jaké akce
pro absolventy chystá
me? Chcete spolupraco
vat s fakultou? Nebo najít
ztracenou lásku?
Díky novému Absolventskému portálu
můžete mít přehled o VŠEm.

Pozvěte své přátele do Absolventského portálu,
jednoduchým způsobem můžete poslat pozvánku svým
přátelům a bývalým spolužákům, stačí zadat jejich e-mail.
Pro odeslání pozvánky klepněte zde.

CO VŠECHNO 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 Klubů absolventů dle fakult
● Možnosti spolupráce s VŠE, fakultami či
studenty (jako např. mentoring, přednáška, vedení/oponování závěrečné práce,
odborná praxe/stáž, networking atd.)
● 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.

KLUB ABSOLVENTŮ VŠE
Kontakt: absolventi@vse.cz
Web: portal.absolventi.vse.cz

S tímto projektem
nám pomáhá:
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PŘEDSTAVENÍ PRŮVODCE
SVĚTEM ABSOLVENTŮ
Co VŠE nabízí absolventům po ukon
čení studia? Buďte ambasadoři vaší
alma mater. Zapojte se do dění na
VŠE. Zůstaňte v kontaktu se spolužáky
i s fakultou. Existuje databáze nebo
Klub absolventů, do kterých se mohu
zaregistrovat? Jak spolupracuje škola
s absolventy? Jak se mohu zapojit do
spolupráce s VŠE jako absolvent? Co
dalšího se mohu po skončení studií na
VŠE dozvědět? Zůstane mi přístup do
InSISu a školní e-mail?

V tomto Průvodci světem absolventů vám
odpovíme na několik otázek, které si nyní
i v budoucnu můžete klást. Hlavním cílem
Absolventského centra je nabídnout vám,
absolventům VŠE, možnost být i nadále
součástí školy, umožnit vám také častější
a zároveň přínosný kontakt s alma mater.
Připravujeme pro vás pravidelně kariérní příležitosti, odborné přednášky, networkingová
i neformální setkání. Nezapomínáme také
na sportovní aktivity ani na kulturní akce.
Doufáme, že i po ukončení studia zůstanete
s VŠE v kontaktu.

SPOLUPRÁCE S VŠE:
JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT DO SPOLUPRÁCE JAKO ABSOLVENT?
Ať už jste čerství absolventi nebo zkušení manažeři s několikaletou praxí v oboru, VŠE nabízí širokou
škálu možností, jak zůstat i po skončení studia v kontaktu s vaší alma mater. Způsobů, jak se zapojit
do spolupráce, je opravdu mnoho, např.:

TŘI
SOUČASNÍ DĚKANI
PŘEVZALI MEDAILI
ZA ZÁSLUHY
O ROZVOJ VŠE
U příležitosti končícího mandátu se rektorka
VŠE prof. Hana Machková rozhodla udělit
tři pamětní medaile za dlouhodobý přínos
a zásluhy o rozvoj Vysoké školy ekonomické
v Praze. Na Akademickém plénu převzali 15.
března 2022 medaili děkan Fakulty financí
a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.,
děkan Fakulty podnikohospodářské prof.
Ing. Ivan Nový, CSc. a děkan Národohospodářské fakulty prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
„Medaili za zásluhy o rozvoj VŠE jsem se rozhodla udělit třem děkanům, kterým končí
funkční období v roce 2022 a kteří jsou dle
mého názoru skutečnými osobnostmi, které
přispěly nejen k rozvoji jimi řízených fakult, ale
také k dobrému jménu VŠE v České republice
i zahraničí,“ vysvětlila rektorka.

● uspořádat odbornou přednášku,
● pro své spolužáky v rámci Absolventských střed*,
● pro studenty v rámci výuky,
● koučování / mentoring studentů,
● vedení / oponování závěrečných prací,
● spolupráce s univerzitou na výzkumu,
● vedení studentských odborných praxí / stáží,
● stát se členem odborné komunity,
● účastnit se networkingových akcí,
● stát se členem fakultních absolventských klubů,
● aktivně se podílet na akcích pro absolventy v rámci Alumni boardu,
● stát se absolventským ambasadorem VŠE,
● sponzorování aktivit spolupráce s absolventy.
*Škola ve spolupráci s fakultami pořádá odborná setkání na zajímavá témata v rámci Absolventských střed.
Tyto odborné akce se konají každou poslední středu v měsíci během semestru. Po odborné přednášce
většinou následuje neformální část určená pro networking s ostatními spolužáky z oboru.
V Absolventském portálu v sekci Správa profilu si můžete nastavit, o jaký typ kolaborace máte zájem
a zda chcete spolupracovat s učiteli, studenty nebo vašimi spolužáky na VŠE. Máte zájem o zapojení do
spolupráce s VŠE? Napište nám na e-mail absolventi@vse.cz.
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VŠE PŘEDSTAVUJE NOVÉ ČLENY VEDENÍ
Vysoká škola ekonomická v Praze představuje
nejbližší spolupracovníky a členy vedení nového
rektora. S nástupem doc. Petra Dvořáka do čela
univerzity se mění i tým prorektorů a jejich agenda.
Rektor do funkce jmenuje následující
prorektory:

„Všechny kolegy, které do funkce prorektora jmenuji, dlouhodobě znám a spolupracoval jsem
s nimi, takže vím, že svou práci vykonávají svědomitě a pro další směřování školy jsou přínosem. Jednotlivé jejich prorektorské kompetence
a agendy odpovídají prioritám a cílům nového
vedení školy. Věřím, že se nám společně podaří

posunout školu ve všech směrech – výuku, vědu,
prezentaci školy i všechny procesy uvnitř – k větší
profesionalitě,“ vysvětluje rektor Petr Dvořák.
Další členové vedení, kvestor Ing. Tomáš
Zouhar a kancléř doc. Mgr. Andrej Tóth,
Ph.D., ve svých funkcích zůstávají i nadále.

● doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
– prorektor pro pedagogickou činnost
a řízení kvality, statutární zástupce
rektora
● prof. Ing. Hana Machková, CSc.
– prorektorka pro mezinárodní vztahy
● doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
– prorektor pro rozvoj a Corporate
Relations

doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Prorektor pro pedagogickou činnost
a řízení kvality, statutární zástupce
rektora

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Ing. Tomáš Zouhar
Kvestor

Rektor

● prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
– prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium
● Ing. Milan Nidl, MBA
– prorektor pro informatiku a digitalizaci

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Ing. Milan Nidl, MBA

doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Prorektorka pro mezinárodní vztahy

Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations

Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium

Prorektor pro informatiku a digitalizaci

Kancléř

DOC. PETR DVOŘÁK BYL INAUGUROVÁN
DO FUNKCE REKTORA
Ve Vencovského aule proběhla 22. dubna
2022 slavnostní inaugurace nového rektora
doc. Dvořáka. Z rukou předsedy Akademického senátu VŠE dr. Stříteského převzal symbolický rektorský řetěz. Slavnostního aktu
se zúčastnila řada vysokých představitelů
akademické obce z České republiky i zahraniční, vedle nich i osobnosti veřejného života a veřejné správy, např. místopředsedové
Poslanecké sněmovny Jan Skopeček a Karel
Havlíček. Nechyběli ani zástupci významných firem. Mezi hosty byli také členové
diplomatických misí a samozřejmě členové
akademické obce VŠE včetně studentů.

a připomněl též nebývale silný mandát doc.
Dvořáka získaný hned v prvním kole. Rektor
ve svém slavnostním projevu uvedl své priority a poděkoval předchozí rektorce prof.
Haně Machkové, dosavadním spolupracovníkům i své rodině za podporu.
Emeritní rektorka prof. Hana Machková se
v proslovu ohlédla za svým působením, ocenila bezproblémovou spolupráci se všemi
děkany a svého nástupce označila jako pracovitého a poctivého. Na závěr slavnostního
obřadu uvedl rektor symbolicky do úřadu
i své nejbližší spolupracovníky, pět prorektorů, a předal jim příslušné řetězy.

V průběhu slavnostního ceremoniálu předseda Akademického senátu dr. Stříteský konstatoval, že volba rektora proběhla řádně
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VŠE OCENILA
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
PEDAGOGY
ROKU 2021
VŠE potřetí ocenila nejoblíbenější pedagogy
všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem
roku 2021 vyhlášen Ing. Jan Molín, za FMV
doc. Martina Jiránková, za FPH doc. David
Říha, za FIS Miroslava Otavová, prom. mat.,
za NF Ing. Michal Mirvald a za FM PhDr. Jan
Závodný Pospíšil. Ocenění „Pedagog roku“
udělila rektorka jednomu učiteli z každé fakulty na základě hlasování studentů v rámci
celoškolské ankety v InSIS. Jan Molín, David
Říha a Michal Mirvald získali titul Pedagog
roku zatím ve všech ročnících ankety, Martina
Jiránková získala toto ocenění podruhé.
„Cílem této ankety je ocenění učitelů, kteří jsou
mezi studenty oblíbení. Vážím si pedagogů,
kteří umějí své studenty zaujmout a pedagogickou práci chápou jako své celoživotní poslání.
Jsem ráda, že na VŠE máme celou řadu skvělých
pedagogů, o čemž svědčí skutečnost, že studenti
hlasovali pro několik set osobností. Ale samozřejmě srdečně zejména blahopřeji dnešním
vítězům, kteří na svých mateřských fakultách
získali nejvíce hlasů“, řekla rektorka VŠE prof.
Hana Machková.
Pro svého oblíbeného učitele hlasovalo celkem 2 661 studentů. Alespoň jeden hlas získalo 503 pedagogů.

OCENĚNÍ PEDAGOGOVÉ
Fakulta
financí a účetnictví
– Ing. Jan Molín, Ph.D.
Ing. Jan Molín působí na Katedře finančního účetnictví
a auditingu FFÚ jedenáctým rokem. Od
roku 2014 je zástupcem vedoucího katedry
a zasedá také v Akademickém senátu FFÚ
i Akademickém senátu VŠE. Na VŠE vyučuje
např. Účetnictví I, Accountant in Business,
Účetnictví a daně individuálního podnikatele či Daně v účetnictví. 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. členem Prezidia a zkušebním komisařem Komory daňových poradců,
předsedou etické komise Komory certifikovaných účetních či místopředsedou Metodické rady Svazu účetních.
Fakulta mezinárodních
vztahů – doc. Ing.
Martina Jiránková, Ph.D
Doc. Martina Jiránková je
vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů FMV od jejího vzniku v lednu 2021 (vedoucí Katedry
světové ekonomiky byla od září 2013). Od
roku 2014 do roku 2016 byla proděkankou
Fakulty mezinárodních vztahů pro vědu
a doktorské studium. Na katedře působí od
roku 2007. Přednáší a cvičí mezinárodní ekonomii a dlouhodobě se též zabývá měnící se
úlohou národních států v období globalizace. Byla ředitelkou Centra evropských studií
Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech
2019 a 2020 se podílela na projektu TAČR
s názvem Zacílení investiční podpory v ČR
s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byla členkou
řešitelského týmu projektu TAČR s názvem
Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU.
Fakulta
podnikohospodářská
– doc. Ing. David Říha,
Ph.D.
Doc. David Říha působí na
Katedře marketingu FPH. Vyučuje např.
vedlejší specializaci 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.

Fakulta
informatiky a statistiky
– Miroslava Otavová,
prom. mat.
Miroslava Otavová absolvovala v roce 1982
Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity
Karlovy jako promovaný matematik v oboru
matematická analýza. Čtyřicet let působí na
Katedře matematiky nejprve v rámci NF, po
reorganizaci v roce 1990 v rámci nově vzniklé
FIS. Vede přednášky a cvičení z matematiky
pro studenty napříč fakultami. V současné
době vyučuje kurzy Matematika pro ekonomy, Matematika pro informatiky a Matematika 2. Ve své výzkumné práci se zaměřuje
na oblast historie matematiky.
Národohospodářská
fakulta – Ing. Michal
Mirvald, Ph.D.
Ing. Michal 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 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
managementu
– PhDr. Jan Závodný
Pospíšil, Ph.D.
PhDr. Jan Závodný Pospíšil působí na Katedře managementu FM
v Jindřichově Hradci pátým rokem. Od roku
2021 zasedá také v akademickém senátu
téže fakulty. Na VŠE vyučuje předměty Základy managementu, Úvod do marketingu
a Brand management. Aktivně se podílí na
výuce zahraničních studentů v rámci letní
a zimní školy. Ve své výzkumné činnosti se
zaměřuje na oblast marketingové a mediální
komunikace, udržitelnosti a řízení. Je autorem a spoluautorem populárně naučných
publikací (Mediální výchova, Jak na média,
Jak na reklamu). Je členem České marketingové asociace (ČMA) a Mensa ČR.
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RPC VŠE
Kariérní
centrum

Akademické
centrum

RPC
VŠE

Eventové
centrum

RPC VŠE má na půdě Vysoké školy ekonomické
v Praze již dlouholetou tradici. Od roku 2021 působí
v rámci RPC VŠE pět specializovaných center: Kariérní
centrum VŠE, Akademické centrum VŠE, Eventové
centrum VŠE, Absolventské centrum VŠE a Partnerské
centrum VŠE. Všechna zmíněná centra spolu úzce
spolupracují.
Kariérní centrum VŠE (KC VŠE) zprostředkovává studentům a absolventům vztah s praxí,
pomáhá jim připravit se na trh práce a nastartovat tak úspěšnou kariéru. V průběhu
semestru pořádá pro studenty a absolventy
VŠE pravidelné kariérní workshopy pod vedením odborníků, a to v prezenční i online formě. V letním semestru 2022 proběhlo celkem
16 kariérních workshopů. KC VŠE organizuje
také dvakrát ročně veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. V roce 2022 se konal 19. – 21. 4.
a akce měla velký úspěch jak u návštěvníků,
tak i u vystavujících společností.

Každý rok KC VŠE pořádá ve spolupráci
s Katedrou bankovnictví a pojišťovnictví
VŠE a společně s největšími českými bankami akci Den bankovní profese. Cílem
spolupráce VŠE s předními českými bankami
je představit specifika práce v bankovnictví
a přiblížit studentům zajímavou a perspektivní práci. Účastníci mají možnost setkat
se se zástupci všech bank a získat tak různé
pohledy na dané společnosti. V roce 2022
připravilo KC VŠE již 12. ročník „Dne bankovní
profese“, který se uskutečnil 30. března 2022
na téma: Inflace, kurz koruny, úrokové sazby

Absolventské
centrum

Partnerské
centrum

a zdražování hypoték. Celou akci moderoval
rektor VŠE doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Kariérní centrum VŠE nabízí studentům i absolventům VŠE Individuální kariérové poradenství, v rámci kterého jim pomáhá překonat
jejich aktuální potenciální kariérní problémy
a výzvy. Účastníci IKP mají tak možnost dozvědět se více o průběhu výběrového řízení na
konkrétní pozici (CV, pohovor, AC atd.), nebo
kde a jak nejlépe hledat zaměstnání.
KC VŠE se snaží reagovat na potřeby zaměstnavatelů z hlediska jejich nároků na zaměstnance a usnadnit jim nábor kvalifikovaných
studentů a absolventů z VŠE. Spolupracujícím společnostem umožňuje kontakt se
studenty například prostřednictvím osobních setkání a cílené inzerce. Portfolio služeb Kariérního centra VŠE je nově rozšířeno
o Kariérní portál VŠE, který poskytuje vše

potřebné na jednom místě tak, aby studenti
mohli efektivně využívat všech služeb, které
Kariérní centrum VŠE nabízí. Kariérní portál
VŠE obsahuje přehled aktuálních pracovních
pozic spolupracujících společností a zajímavých akcí včetně těch, které jsou organizovány pod záštitou RPC VŠE. Zároveň prostřednictvím Kariérního portálu VŠE mohou být
studenti informováni přes hromadné emaily
o aktuálních pracovních nabídkách a akcích.
Více informací o Kariérním centru VŠE najdete zde: kc.vse.cz

SETKÁNÍ
ABSOLVENTSKÝCH
CENTER VŠE A ČVUT
V pondělí 11. dubna 2022 se konalo
setkání Absolventského centra Vysoké
školy ekonomické v Praze a Absolventského klubu Českého vysokého učení
technického. Hlavním účelem setkání
bylo předání vzájemného know-how
ohledně zakládání Absolventského klubu pro zahraniční absolventy. Absolventské centrum VŠE má s touto agendou již
zkušenosti a podělilo se o svou, již léty
prověřenou praxi, nejen pro zahraniční
absolventy. Absolventský klub ČVUT tak
může jistě čerpat inspiraci při zrodu svého Absolventského klubu.
Poté, co byly zodpovězeny dotazy Absolventského klubu ČVUT, probíhala neformální diskuze. Toto přátelské setkání
se uskutečnilo v neformálním prostředí
Akademického klubu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde panovala velmi příjemná atmosféra. Ke konci si obě strany
předaly menší dárečky a domluvily se na
další spolupráci.
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ALMA MATTERS! VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ
SE ZAHRANIČNÍMI ABSOLVENTY
10. března 2022 proběhla první
letošní akce organizovaná programem
Czech Republic Alumni s názvem
„Alma Matters!“. Toto virtuální
networkingové setkání bylo zaměřené
na propojení českých vysokých škol
a jejich zahraničních absolventů. Akce
probíhala na interaktivní platformě
Hopin, kde měli účastníci možnost
přispívat do společného chatu nebo
se aktivně zapojit sdílením svých
příspěvků přes mikrofon.

Na akci Alma Matters se kromě organizátorů podílelo deset českých univerzit včetně
Vysoké školy ekonomické v Praze. Členové
Absolventského centra VŠE představili svým
zahraničním absolventům novinky, nadcházející akce a informovali je možnosti zapojení
se do spolupráce s VŠE. Na závěr probíhala
neformální diskuze o životě a studiu zahraničních absolventů v Praze. Setkání proběhlo v příjemném duchu a za Absolventské
centrum VŠE se těšíme na další podobné
události, ať už virtuální nebo osobní.

Czech Republic Alumni je národní program,
jehož cílem je posílit vztah mezi Českou
republikou a jejími mezinárodními absolventy za účelem podpory internacionalizace českého vysokoškolského vzdělávání,
posílení image České republiky v zahraničí, zprostředkování pracovních příležitostí
a propojení mezi zahraničními absolventy
a českým veřejným a soukromým sektorem.

Společně s Českým velvyslanectvím ve Stockholmu
uspořádal národní program Czech Republic
Alumni první setkání zahraničních absolventů
českých univerzit.

přiblížila své zkušenosti ze švédské univerzity. Pojícím tématem diskuze bylo srovnání
vzdělávacích systémů obou zemí.

Nejprve se všichni účastníci shromáždili
v hlavní “Stage”, kde je přivítali členové Czech
Republic Alumni a představili jim program
setkání, výhody alumni programu a nadcházející plánované akce. Po úvodním slovu se
představitelé jednotlivých Absolventských
center a jejich zahraniční absolventi rozdělili
do soukromých online místností “Sessions”,
kde strávili přibližně hodinu společného
času. Nakonec se opět všichni sešli v hlavní místnosti, kde členové Czech Republic
Alumni všem poděkovali za účast a proběhlo
rozloučení. Celá událost trvala hodinu a půl.

ALUMNI MEETUP
SWEDEN:
PRVNÍ SETKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH
STUDENTŮ ČESKÝCH UNIVERZIT
PROBĚHLO VE ŠVÉDSKU.

12. května se v prostorách českého velvyslanectví ve Stockholmu setkalo pět desítek absolventů českých univerzit ze Švédska, čeští
studenti, kteří aktuálně studují ve Švédsku,
zástupci Domu zahraniční spolupráce a českého velvyslanectví ve Švédsku. Za Vysokou
školu ekonomickou v Praze se zúčastnilo 7
absolventů. Velvyslankyně Anita Grmelová
vyzdvihla během svého úvodního slova důležitost budování vztahu s absolventy českých univerzit a vyjádřila přání udělat z akce
každoroční tradici.
V rámci večera proběhla debata, během
které švédští absolventi zavzpomínali na
své studium v Čechách a česká studentka,
aktuálně na studijním pobytu ve Švédsku,

„Studium v České republice jde mnohem více
do hloubky. Byla jsem překvapená, jaké znalosti tamní studenti mají, a musela jsem se
zpočátku hodně snažit, abych je dohnala. Ve
Švédsku je naopak vzdělávání všeobecnější
a specializaci získáváme spíše až praxí,“ srovnává vysokoškolské studium v České republice a ve Švédsku Minna, která absolvovala
studijní pobyt na pražské UMPRUM.
V České republice studuje celý studijní program přes 45 tisíc zahraničních studentů.
Tvoří tak více než 16 % všech studentů našich
vysokých škol. Za posledních 10 let absolvovalo studium v Čechách bezmála tisíc studentů ze Švédska. Až sto jich přijíždí každý
rok v rámci programu Erasmus+.
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VŠE ALUMNI GOLF TOUR
V sobotu 28. května 2022 se uskutečnil
historicky první Golfový turnaj pro
absolventy pořádaný Absolventským
centrem VŠE ve spolupráci s Eventovým
centrem VŠE. Už od 9 hodin se
absolventi scházeli na Golfovém hřišti
v Hodkovičkách v Praze, kde na ně
čekali organizátoři. Poté, co se hráči
zaregistrovali, mohli si vychutnat
snídani a seznámit se s ostatními
účastníky.
Turnaj byl pro všechny hráče zdarma, jedinou podmínkou bylo absolutorium na Vysoké škole ekonomické v Praze a vlastnictví
zelené karty. Ani ti účastníci, kteří neměli
aktivní členství u České golfové federace,
nepřišli o možnost si zahrát. Součástí turnaje
byl doprovodný program v podobě soutěže
“nearest to pin”. Nechyběl ani catering zajišťovaný přímo na golfovém hřišti restaurací
CUGA a profesionální fotografování v průběhu celého dne.
Samotný turnaj začal v 10 hodin, hráči byli
rozdělení do 14 flightů a hrálo se na 9 jamek.
Celkem soutěžilo více než 50 absolventů.
Poté, co dohrál poslední flight, všichni účastníci se opět sešli ve stanu VŠE, a napjatě čekali

na vyhlášení výsledků. Nejprve se vyhlásilo
umístění v soutěži o nearest to pin, a poté
se přešlo k vyhlášení oficiálního turnaje.
Celkem bylo předáno 6 pohárů nejlepším
hráčům – 3 místa v kategorii žen a 3 místa
v kategorii mužů. Každý dostal také dárkovou tašku od partnerů, kterými byli Česká
spořitelna, Kaufland a Moore. Výsledek v turnaji se hráčům započítal do České golfové
federace. Po vyhlášení výsledků si všichni
absolventi mohli dále užívat networkingu,
dobrého jídla i pití.
Velmi si vážíme bohaté účasti a dobré nálady, která panovala po celou dobu turnaje.
Věříme, že si to všichni zúčastnění užili, a to
i přesto, že počasí bylo chvílemi nevyzpytatelné. Dále děkujeme organizátorům, díky
nimž měla akce hladký průběh a bohatý
program, a zároveň velmi děkujeme i našim
partnerům, díky kterým jsme mohli první
golfový turnaj VŠE zrealizovat.
Jak z názvu vyplývá, rádi bychom s akcí tohoto formátu pokračovali i nadále a pevně
věříme, že se brzy budeme těšit na druhý
ročník VŠE Alumni Golf Tour.
Absolventské a Eventové centrum VŠE

8

Fa k u lta f i n a n c í a ú č e t n i c t v í

FFÚ MÁ NOVÉHO DĚKANA

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze zvolil v pátek 25. února 2022 nového děkana fakulty prof. Petra Musílka, který dosud zastával funkci prorektora VŠE v Praze pro
vědu a výzkum. Do funkce byl jmenován rektorkou Hanou Machkovou na čtyřleté funkční
období s účinností od 1. dubna 2022 do 31. března 2026. Po dvou funkčních obdobích tak
nahradí doc. Ladislava Mejzlíka, který fakultu vedl v letech 2014-2022.

Panu profesorovi ke zvolení gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů při vedení fakulty!
Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. absolvoval
v roce 1988 Vysokou školu ekonomickou
v Praze, obor Finance. Na stejné instituci získal později titul docenta i profesora v oboru
finance. Celou svou dosavadní kariéru působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze,
kde zastával mimo jiné funkci proděkana pro
vědu a doktorské studium. Od roku 2014
je prorektorem pro vědu a výzkum Vysoké
školy ekonomické v Praze.
Odborně se zaměřuje na oblast kapitálových
trhů, investičního bankovnictví a finanční regulace. Úzce spolupracuje s praxí, je členem
vědeckého grémia České bankovní asociace,

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
proděkan pro studijní
a pedagogickou činnost

v letech 2003-2006 byl členem prezídia Komise pro cenné papíry a v období 2006-2009 byl
členem oborové komise GAČR pro společenské vědy. Petr Musílek je členem prezidia Rady
pro veřejný dohled nad auditem a působí také
v redakční radě časopisu Oceňování nebo ve
vědecké redakci nakladatelství Oeconomica,
je členem vědecké rady VŠE a Fakulty financí
a účetnictví VŠE a také členem výkonných
rad časopisů Politická ekonomie a Prague
Economic Papers. Je autorem a spoluautorem patnácti monografií a učebnic a více než
sedmdesáti článků v českých a zahraničních
odborných časopisech.

doc. Ing. Marcela Zárybnická
Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy

Nový děkan fakulty si po svém
jmenování vybral také své
proděkany a jmenoval je
na čtyřleté funkční období:

prof. Ing. Jiří Witzany, Ph.D.
proděkan pro výzkum
a doktorské studium

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
proděkan pro rozvoj

NAŠI UČITELÉ
TŘI UČITELÉ FFÚ VÍTĚZI V SOUTĚŽI „DAŇAŘ ROKU 2021“
Skvělého úspěchu v hlasování 12. ročníku soutěže Daňař a daňová firma roku 2021
dosáhli tři učitelé z Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze:
● Daňová osobnost roku 2021:
Jana Skálová (KFÚA)
● Nejlepší lektor v daních roku 2021:
Jan Molín (KFÚA)
● Daňař roku 2021 v oblasti přímých daní:
Jiří Hlaváč (KFOP)

Všem vítězům ročníku 2021 gratulujeme!
Soutěž Daňař & daňová firma roku je jediná
soutěž tohoto typu v České republice, která
existuje již od roku 2010 a kompletní výsledky
všech kategorií ročníku 2021 i předchozích
11. ročníků najdete na webu soutěže:
www.danar-roku.cz/vysledky-2021
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FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ POMÁHÁ UKRAJINĚ
mické dopady. VŠE a její fakulty budou v rámci
svých možností usilovat o zmírnění dopadů na
ukrajinské studenty.“

Bezprostředně po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu vydalo vedení VŠE prohlášení, ze kterého vyjímáme nejpodstatnější část:
„Vysoká škola ekonomická v Praze jednoznačně odsuzuje ruskou vojenskou agresi vůči
Ukrajině, která je v rozporu s mezinárodním
právem i se základními hodnotami, které VŠE
dlouhodobě vyznává.
VŠE rozsáhlými mezinárodními mobilitami
studentů i akademiků, úzkou spoluprací s partnerskými univerzitami po celém světě i přijímáním studentů ze zahraničí vždy intenzívně
podporuje přátelské vztahy mezi všemi státy
a národy. Proto odmítá jakékoli násilí, které
naopak tyto vztahy ničí a má i závažné ekono-

PEDAGOG
ROKU NA FFÚ

Fakulta financí a účetnictví dlouhodobě
spolupracuje s několika ukrajinskými univerzitami, mezi nimiž je i Státní polytechnická
univerzita v Žitomiru, kde pracuje prof. Ludmila Čiževská, která v minulosti přednášela
i na VŠE jako hostující profesorka. Na VŠE již
v minulosti přednášela, mohla jí rektorka VŠE
prof. Machková okamžitě nabídnout pozici
hostující profesorky. Děkan Fakulty financí
a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.,
který je nositelem čestného doktorátu Státní
polytechnické univerzity v Žitomiru, pokládá prof. Čiževskou za skutečného odborníka
v oblasti účetnictví a auditu k tomu řekl:
„Profesorka Čiževská bude pro naši fakultu
přínosem. Na Ukrajině pracuje na Státní polytechnické univerzitě v Žitomiru na katedře
informačních systémů v managementu a účetnictví. Paní profesorka má i velké praktické
zkušenosti, protože zastává pozici vedoucí regionální pobočky Žitomirské organizace certifikovaných účetních Federace profesionálních
účetních a auditorů Ukrajiny a je certifikovanou statutární auditorkou Ukrajiny“.
Kromě odborných aktivit se prof. Čiževská
angažuje i v oblasti spolupráce s Českou

republikou. Vede Žitomirský spolek volyňských Čechů a pracuje také jako vedoucí Českého centra pro vzdělávání a kulturu Václava
Dlouhého při Státní polytechnické univerzitě
v Žitomiru. Paní profesorka hovoří kromě
rodné ukrajinštiny nejen anglicky a rusky,
ale i česky. Patří totiž k šesté generaci volyňských Čechů, kteří přišli na Ukrajinu již v roce
1870. I proto se snaží ze všech sil pomáhat
svým krajanům, ukrajinským uprchlíkům. Na
VŠE vede adaptační kurz pro 25 ukrajinských
studentů, kteří (stejně jako ona a část její
rodiny) museli opustit kvůli invazi ruských
vojsk svoji rodnou zemi.
Fakulta financí a účetnictví se spolu s ostatními fakultami VŠE připojila také k podpoře
ukrajinských studentů a jejich rodinných
příslušníků například formou mimořádných
stipendií, jejich přijetím do mimořádného
studia, ubytováním na koleji, či finanční
i hmotnou sbírkou apod. Tato pomoc je financována z nejrůznějších zdrojů, přičemž
důležitou roli hraje také finanční sbírka prostřednictvím transparentního účtu, který
byl za tímto účelem zřízen a budeme rádi,
pokud na něj přispějete i vy, jako naši absolventi. Veškeré informace, které k tomu budete potřebovat jsou na webových stránkách
VŠE v Praze na adrese: https://www.vse.cz/
pomoc-ukrajine/

VŠE již potřetí ocenila nejoblíbenější
pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl
pedagogem roku 2021 studenty zvolen
Ing. Jan Molín zástupce vedoucího
katedry finančního účetnictví
a auditingu, který toto ocenění získal
již potřetí v řadě.
„Cílem této ankety je ocenění učitelů,
kteří jsou mezi studenty oblíbení. Vážím si
pedagogů, kteří umějí své studenty zaujmout
a pedagogickou práci chápou jako své
celoživotní poslání. Jsem ráda, že na VŠE máme
celou řadu skvělých pedagogů, o čemž svědčí
skutečnost, že studenti hlasovali pro několik set
osobností. Ale samozřejmě srdečně zejména
blahopřeji dnešním vítězům, kteří na svých
mateřských fakultách získali nejvíce hlasů“,
řekla rektorka VŠE prof. Hana Machková.
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STUDENTSKÝ KLUB PŘÁTEL ÚČETNICTVÍ FFÚ
ZORGANIZOVAL OPĚT STUDENTSKOU KONFERENCI
Ve středu 27. dubna 2022 se na rektorský den
uskutečnil již šestý ročník Konference Klubu přátel
účetnictví. Konference se konala po dvouleté odmlce
způsobené pandemií COVID-19 a jejím tématem bylo
„PODNIKÁNÍ V ÚČETNICTVÍ“.
Organizátoři pozvali na konferenci špičkové
řečníky, kteří studentům představili základní předpoklady pro podnikání v účetnictví,
prozradili, jak získat první klienty, jak se stát
konkurenceschopnými a jak mít vše hotovo
včas a nepodlehnout pracovnímu stresu.
Kromě cenných rad se podělili i o osobní
zážitky a zkušenosti.

KONGRES EVROPSKÉ ÚČETNÍ ASOCIACE
Po dvou kovidových letech se letos opět
konal kongres Evropské účetní asociace, na
kterém se každý rok schází až 1,5 tis. účetních
z celého světa. V roce 2004 byla jeho organizátorem v Praze Fakulta financí a účetnictví. Evropská účetní asociace i účastníci byli
s jeho organizací tak spokojeni, že nabídli
naší fakultě pořadatelství kongresu znovu
v roce 2026, což jsme s potěšením přijali.
Tak jako i na minulých ročnících nechyběli
ani letos v Bergenu zástupci naší fakulty,
aby načerpali nejnovější poznatky a trendy
vývoje účetnictví, daní, auditingu a příbuzných oborů.
V průběhu kongresu prezentuje v paralelních sekcích výsledky své výzkumné práce
téměř 600 odborníků z celého světa, a kromě
toho jsou součástí kongresu i odborná sympozia, z jejichž názvů je patrné, že hlavním
tématem kongresu byla udržitelnost a s ní
související témata:

• In Search of Connectivity Between Sustainability Reporting and Financial Reporting
• The Modern CFO
• Accounting for Climate Change: Opportunities for Management Accounting
• Approaching Sustainability Through Accounting Education
• ERAG: Digital Corporate Reporting – What
Does it Mean for Standard Setting?
• Accounting in Europe: “Corporate Disclosures: Research Gaps and Policy Implications

• Fair Gobal Taxes – How Accounting and
Tax Research Can Help zo Establish Fair
Global Taxes
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AKCE NA FAKULTĚ FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ:
Fakulta financí a účetnictví je každým rokem
organizátorem řady akcí, které jsou určeny
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, či konference „Rozvoj a inovace
finančních produktů“ katedry bankovnictví
a pojišťovnictví nebo Czech Corporate Finance Forum organizovaného katedrou financí
a oceňování podniku.

K těmto pravidelným akcím se přidává řada
dalších, mezi které patří zejména Absolventské středy, ve kterých vystupují významní
odborníci z fakulty nebo praxe.
Budeme velmi rádi, když navštívíte webové
stánky našeho klubu absolventů na adrese:
https://ffu.vse.cz/informace-pro-absolventy
kde najdete (mimo jiné) i seznam akcí pořádaných na fakultě pro naše absolventy, popřípadě stránku https://ffu.vse.cz/konference/,
kde najdete ucelený přehled konferencí pořádaných fakultou.
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TŘETÍ VOLBY DO
PŘEDSEDNICTVA
FMV ALUMNI
CLUBU!

FMV ALUMNI CLUB
PROPOJUJE ABSOLVENTY
V RÁMCI ALUMNI
PROFESSIONAL NETWORKS!

FMV Alumni Club byl založen v roce
2018 a za čtyři roky propojil absolventy
Fakulty mezinárodních vztahů na
několika akcích, jako třeba populární
Business Speed Networking, Alumni
Reunion v rámci Absolventského
večera nebo na mnoha odborných
i neformálních setkáních.

Kariérní networking se stává nutnou součástí našeho pracovního života a velkou konkurenční
výhodou těch, kteří jeho umění efektivně ovládají. Čerpat inspiraci, znát kolegy z oboru,
rozebírat aktuální dění nebo se poradit nad řešením konkrétního problému: To je přínos
vzájemného propojení a příležitost profesního růstu.

FMV Alumni Club řídí Board of Alumni
v čele s prezidentem.
● Chcete se podílet na řízení vztahů s absolventy?
● Vést FMV Alumni Club?
● Plánovat a spolu-organizovat akce pro
absolventy?
● Networkovat s ostatními absolventy a získávat nové kontakty?
● Podílet se na přípravě dalších aktivit, spojujících absolventy mezi sebou i s fakultou?

FMV a fakultní Alumni Club spojuje komunitu svých absolventů podle oborů
a v duchu témat, která aktuálně rezonují společností. Chceme vybudovat jedi
nečný prostor pro sdílení know-how, kontaktů a inspiraci v nejčastějších
pracovních oborech našich absolventů.
V letošním letním semestru uspořádal Alumni Club setkání dvou profesních
skupin, a to:
Marketing & komunikace s hosty:
● Petra Kotalová
– Deputy Marketing Director &
Head of Marketing Operations,
MallGroup, absolventka FMV VŠE

Leadership s hosty:
● Adam Čížek
– Head of People Development,
Kooperativa, absolvent FMV VŠE

● Petr Jonák
– Head of Corporate Affairs &
Sustainability, T-Mobile Czech
Republic, absolvent FMV VŠE

● David Peška
– Housing Program Manager,
Modrá pyramida, absolvent
FMV VŠE

Více informací o projektu Alumni Professional Networks najdete zde.

Po registraci kandidátů probíhají samotné
volby. Na základě hlasování, kterého se mohou účastnit všichni absolventi FMV, pak budou vybráni členové Board of Alumni s největším počtem hlasů za daný magisterský
program. Board of Alumni ze svých členů
jmenuje prezidenta FMV Alumni Clubu.
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HLEDÁME MENTORY PRO ČTVRTÝ
ROČNÍK FMV ALUMNI MENTORING
PROGRAMU. ZAČÍNÁME V ŘÍJNU!
Úspěšný osmiměsíční program
spojuje zkušené absolventy fakulty
v roli mentorů se současnými studenty
a čerstvými absolventy a pomáhá jim
najít správný směr během důležité
životní etapy končících studií. Chcete
se stát mentorem?
Mentoring je proces předávání zkušeností, znalostí a dovedností založený na
profesionálním vztahu dvou osob. Mentor
odborně rozvíjí menteeho (mentorovaného) a pomáhá mu poznat svůj potenciál
a najít správný směr. Mentee má zájem
o aktivní rozvoj a chce zjistit, jak nejlépe
uplatnit své schopnosti.

JAK ALUMNI MENTORING
FUNGUJE?

Oficiální část Mentoring programu začíná
v říjnu a trvá do května. Není ale neobvyklé, že si dvojice profesionálně rozumí
a udržuje kontakty i nadále.
Mentory i mentee čeká úvodní společné
setkání. Pak už se budou scházet vybra
né dvojice spolu. Doporučena je jedna
schůzka měsíčně po celou dobu trvání
programu, celkem tedy 8 setkání. Schůzky
mohou být osobní nebo online, třeba přes
MS Teams.
Více o programu a kontakt najdete zde.

MIMOŘÁDNÁ POMOC FMV V REAKCI
NA SITUACI NA UKRAJINĚ
FMV se zapojila do pomoci ukrajinským studentům a občanům, kteří se ocitli v tíživé
situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině. „Usilujeme o to, aby nastalá situace měla co nejmenší dopad na všechny naše studenty, kteří mohou být postiženi. Ke každému studentovi
a jeho životní situaci přistupujeme individuálně. Vyčlenili jsme prostředky ve stipendijním
fondu, které byly poskytnuty dotčeným studentům v ČR i na výjezdech v zahraničí,“ říká
děkan fakulty doc. Josef Taušer.

ABSOLVENTKY FMV JSOU
TOP ŽENY ČESKA PODLE
HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN!
Hospodářské noviny ocenily nejúspěšnější české
ženy! Podnikatelky, manažerky a ženy angažující
se ve veřejné sféře si přišly převzít ocenění v anketě
TOP ženy Česka, která běží již 17 let. Vítězky i letos
vybírala odborná porota složená ze zástupců
jednotlivých oborů a vedení redakce HN.
V anketě soutěží podnikatelky, manažerky
a ženy z veřejné sféry, které práci vykonávají
aktivně, primárně v Česku. Jsme velmi hrdí,
že na TOP příčkách se pravidelně umisťují
absolventky Fakulty mezinárodních vzta
hů! Letos se absolventky FMV umístily mezi
třemi nejlepšími hned ve dvou kategoriích.
TOP podnikatelky 2021:
2. místo: Petra Kutnarová
– spolumajitelka DEK
3. místo: Radka Prokopová
– spolumajitelka Alca Plast

TOP manažerky 2021:
3. místo: Daniela Pešková
– ředitelka retailového bankovnictví
České spořitelny
Ve třech kategoriích se dále umístily i další absolventky FMV, jako např. Diana Rádl
Rogerová (řídící partnerka Deloitte) nebo
Hana Machková (rektorka VŠE).

FMV se podařilo:
● poskytnout stipendia studentům z Ukrajiny ve výši přes 1,5 milionu korun a v podpoře
nadále pokračuje
● ve spolupráci se společností Rohlik.cz poskytnout studentům v tíživé situaci poukázky
na potraviny na e-shopu Rohlik.cz
● přijmout profesorku dr. Katarynu Shymanskou z Polytechnické státní univerzity
v Žitomiru
● poskytnout právní pomoc všem, kdo to potřebují, díky zaměstnancům Katedry
podnikového a evropského práva
● studenti FMV se zapojili jako dobrovolníci a tlumočníci v Asistenčním centru pomoci
Ukrajině v Praze, ve spolupráci s Integračním centrem Praha a Červeným křížem
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STUDENTI UŽ PODRUHÉ NAKOPLI SVOU
KARIÉRU S ABSOLVENTY FMV!
V rámci třech kariérních workshopů se studenti měli možnost dozvědět o tom, jaké to je rozjet své vlastní
podnikání, kde pro start-up hledat investory, jaké jsou ve firmách benefity či jak probíhá onboarding. Na
vlastní kůži si také vyzkoušeli assessment centrum, a to za dohledu zkušených HR specialistů. Tento semestr
proběhly tyto workshopy Nakopni kariéru s FMV: Nakopni podnikání s FMV, Jak na assessment centrum,
Křížem krážem kariérním světem.
Jak se hledá díra na trhu a jaké nástrahy čekají na podnikatele oproti zaměstnaneckému poměru?
Pro jaké pozice je assessment centrum typické? Je výhodné pracovat na DPP, DPČ nebo IČO?
Jak si říct o plat, který odpovídá Vašim zkušenostem? Na jaké benefity koukat a přikládat jim
váhu? Nejen tyto otázky nám během třech online workshopů zodpověděli níže uvedení hosté.
Děkujeme všem hostům, kteří k nám zavítali jak z malých, tak velkých firem, za sdíleních svých
zkušeností.
● David Petrbok (CEO & Founder, Leepa)
● Michail Gladyšev
(CFO & Co-founder, Leepa)
● David Feldstein
(CTO & Co-founder, Leepa)
● Marko Ljubisavljevič
(Business Development
& Account Management, Proefo)
● Jakub Stránský (xPORT VŠE)

● Lukrécia Dlouhá (Recruiter Strategy&Consulting and Technology, Accenture)
● Viktória Slemenská (Recruiter for
Technology, Strategy & Consulting and
Corporate Functions, Accenture)
● Jan Navrátil (HR Business Partner CZ/SK,
Plzeňský Prazdroj)
● Nela Hronková Sobotovičová
(Senior Recruiter, Deloitte)

● Pavel Dostal (CEO, GreenVille)

● Hai Ly Nguyenová
(HR Business Partner, Deloitte)

● Alžběta Budinská (Koordinátorka
Trainee programu, ŠKODA AUTO)

● Tomáš Bakos
(Head of HR CEE, Landis+Gyr)

● Jana Slovenská
(Senior Talent Management & Employer
Branding Specialist, Plzeňský Prazdroj)

● Marie Křížová (HR manažerka, Bidli)

Celkem se workshopů zúčastnilo 56 stu
dentů FMV napříč všemi obory a roční
ky. Každý ze tří workshopů měl teoretickou
a praktickou část. V teoretické části si studenti poslechli prezentace odborníků na HR
a v té praktické se poté v breakout rooms
probírala s hosty témata do hloubky. Často
tak měli studenti možnost probrat konkrétní
pracovní situace, jež momentálně řeší nebo
v budoucnu řešit budou.
V rámci workshopu Jak na assessment
centrum si dokonce mohli dobrovolníci
vyzkoušet na vlastní kůži, jak takové AC
může probíhat. Alžběta Budinská si připravila pro pětici studentů ukázkový úkol,
který studenti společně před ostatními řešili. Ukázkové AC mělo mezi studenty velké
ohlasy, jako ostatně celý projekt.

● Petra Adamcová
(HR Manager, UNIPROG SOLUTIONS)

JAK HODNOTÍ WORKSHOPY SAMI STUDENTI?
● Děkuji za pořádání těchto workshopů, které jsou velmi praktické
a přínosné. Hosti byli skvělí a velmi si
vážím toho, že jsou ochotni dále předávat své cenné zkušenosti z praxe.
● Bylo to fajn, byly to mé první
workshopy, neměla jsem očekávání
a byla jsem příjemně překvapena.

● Děkuji moc, že si občas najdete čas sdílet své poznatky a zkušenosti, protože
i jedna věta může někdy změnit pohled
na věc.

A jaký byl první ročník? Čtěte zde.
Jste absolventy FMV? Máte na starosti HR
nebo nábor ve firmě/instituci? A chcete pomáhat studentům? Dejte nám vědět!

● Jsem rád, že pro nás fakulta pořádá tyto
typy akcí!
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VŠE UDĚLÍ NA NÁVRH
FAKULTY MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ ČESTNÝ DOKTORÁT
PROF. TIROLOVI
Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. a děkan
Fakulty mezinárodních vztahů doc.
Ing. Josef Taušer, Ph.D. při příležitosti
slavnostní zasedání Vědecké rady
Vysoké školy ekonomické v Praze udělí
čestnou vědeckou hodnost DOCTOR
HONORIS CAUSA prof. Jean Tirolovi,
nositeli Nobelovy ceny za ekonomii,
Toulouse School of Economics, Francie
ve středu 22. června 2022.
„Pro Fakultu mezinárodních vztahů je velkou ctí,
že mohla Vědecké radě VŠE navrhnout profesora
Tirola jako kandidáta na udělení čestného doktorátu. Jsme rádi, že profesor Tirole kandidaturu
přijal a že Vědecká rada VŠE ji schválila. Akademická obec Vysoké školy ekonomické v Praze
tak bude mít možnost setkat se s mimořádnou
osobností světového významu, která s využitím
teorie her nejen objasnila nové aspekty vnímání
dopadů existence monopolů či oligopolů na
specifických trzích, ale významně ovlivnila i realizaci hospodářských politik v mnoha zemích
světa,“ uvádí děkan FMV doc. Josef Taušer.

FMV SE STÁVÁ
ČLENEM ČESKÉHO
CIRKULÁRNÍHO
HOTSPOTU

Profesor Jean Tirole je čestným prezidentem nadace JJ Laffont-Toulouse na School
of Economics (TSE) a vědeckým ředitelem
výzkumného ústavu TSE-Partnership. Jako
hostující profesor působí na prestižní americké univerzitě MIT. Výzkum profesora Tirola
je zaměřen na problematiku teorií průmyslových organizací, teorií her, regulací, financí,
makroekonomie, bankovnictví a v neposlední
řadě také na behaviorální ekonomii. Profesor
Jean Tirole publikoval více než dvě stě článků
ve špičkových mezinárodních časopisech a je
autorem dvanácti monografií. Jeho nejnovější
kniha s názvem Economics for the Common
Good vyšla v angličtině v roce 2017. Tato
odborná publikace je volně prodejná a byla
přeložena do mnoha jazyků. Prof. Jean Tirole
získal řadu mezinárodních ocenění, včetně
zlaté medaile CNRS (Francouzského národního centra pro vědecký výzkum). V roce 2014
mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii
za jeho výzkum zaměřený na analýzy tržní síly
a regulace velkých společností.

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze se stane
členem Českého cirkulárního hotspotu! Členství jí
umožní získávat zajímavé informace a kontakty
a navazovat spolupráci v této oblasti.
Cirkulární hotspot je národní platforma
prosazující principy cirkulární ekonomi
ky v praxi mezi firmami a obcemi. Český
cirkulární hotspot byl založen Institutem cirkulární ekonomiky, agenturou CzechInvest
a Velvyslanectvím Nizozemského království.
Více o českém cirkulárním hotspotu najdete
na webu CzechInvestu.
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DOC. PAVEL HNÁT Z FMV BYL
JMENOVÁN PROREKTOREM
VŠE V PRAZE
Doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. byl v pondělí 4. dubna
jmenován prorektorem pro pedagogickou činnost
a řízení kvality a statutárním zástupcem rektora.
Posílí tak tým nového rektora doc. Petra Dvořáka,
který přebírá vedení VŠE v Praze po prof. Haně
Machkové, která bude rovněž působit v pozici
prorektorky, a to pro mezinárodní vztahy.
„S doc. Petrem Dvořákem, novým rektorem, jsem osm let spolupracoval v rámci
pedagogické agendy z pozice proděkana
a mohl jsem tak sledovat výrazný rozvoj InSISu, který v posledních letech díky vedení
doc. Dvořáka studenti zaznamenali. Jeho
nabídku na pozici prorektora jsem přijal
i proto, že se mi s doc. Dvořákem moc dobře
spolupracuje, máme stejný pohled na to, jak
by měla VŠE fungovat a jsme stejně naladěni. Navíc se od něj mohu mnoho naučit.“

POZICE PROREKTORA

„V rámci řízení pedagogiky mě čeká třeba
příprava harmonogramů, pravidel, úpravy
studijního a zkušebního řádu, sociální stipendia nebo agenda odvolání proti rozhodnutí děkanů. Kromě pedagogiky budu mít na
starosti i Quality Assurace, což je oblast, která
na podzim roku 2023 vyvrcholí návštěvou
hodnotící komise akreditace AASCB. Hodnocení AACSB tak bude hodně určovat práci na
následující dva roky.“

PRIORITY

„Mezi mé priority patří řízení lidských zdrojů.
Myslím, že rektorát může pomoci a podpořit
fakulty v této zásadní oblasti. Chci se také
zaměřit na digitalizaci studia a zlepšování
studentského prostředí. Rádi bychom měli
velká místa vyhrazená na coworking, meetingy studentů a umožnili jim tak setkávat se
ve škole i jinde než v učebnách. Věnovat se
chci i procesům. Aby byl rektorát kompetentním místem, které může fakultám v lecčems
pomoci. Celkově pak chci přispět k tomu,
abychom byli institucí, kde všechno funguje
dobře, moderně a ideálně bezpapírově.“

Doc. Pavel Hnát působil od roku 2012 jako
proděkan pro pedagogickou činnost na
FMV VŠE. Je členem Katedry mezinárodních ekonomických vztahů. Za jeho funkční
období fakulta prošla výrazným rozvojem.
Jedním z největších úspěchů bývalého proděkana je systém stáží, které FMV zařadila
do svých studijních plánů a nabízí praxe
a stáže např. ve spolupráci se společností
CzechTrade téměř po celém světě.
Doc. Hnát vystudoval FMV VŠE v Praze,
program Mezinárodní obchod. Disertační
práci obájil v programu Evropská studia
na Katedře světové ekonomiky. Je a byl
řešitelem několika projektů Technologické agentury ČR, v současné době jde
např. o projekt Regionální rozměr komunikace předsednictví a spolupráce
se školami. Je hodnotitelem pro oblast
ekonomických oborů v Národním akreditačním úřadu a jako hostující profesor
působil na Miami University v USA nebo
Vienna University of Economics and Business v Rakousku.
Je autorem a spoluautorem 5 knižních
monografií, 7 článků v databázích Web
of Science a SCOPUS a řady příspěvků
v domácích i zahraničních monografiích,
odborných časopisech a konferenčních
sbornících. Doc. Hnát se pravidelně účastní expertních vystoupení v médiích, např.
na ČT24 v odborných pořadech zaměřených na mezinárodní ekonomii. Mluví
anglicky, německy a španělsky.

PODCASTY „FMV
ODPOSLECH“ A „VYPNI
S FMV“ S ABSOLVENTY,
ZAMĚSTNANCI NEBO KOUČI
Ponořte se do světa Fakulty mezinárodních vztahů
očima jednoho z našich hostů. Díly vychází každé
dva týdny na streamovacích platformách Spotify,
Apple Podcast, Google Podcast a dalších. Přejeme
příjemný FMV odposlech!

ÚSPĚCHY STUDENTŮ
& VYUČUJÍCÍ V MÉDIÍCH
● Studenti FMV vyhráli několik
studentských soutěží
(Coca-Cola HBC Management Challenge,
POPAI STUDENT AWARD,
Cena prof. Michala Mejstříka,
A!M Creative Challenge,
Student Market Study Competition,
Cena Josefa Hlávky) a reprezentovali
fakultu na mezinárodních akcích
(Future Leaders Model United Nations,
Mezinárodní turnaj ve futsale).
● Akademici z FMV v médiích! Podívejte
se na rozhovor o ekonomických dopadech války na Ukrajině
s doc. Pavlem Hnátem na ČT24,
s dr. Zbyňkem Dubským na ČT24,
doc. Jeremy Garlickem v podcastu Dan
Snow´s History Hit.
Sledujte nás na LinkedIn nebo se přidejte do
LinkedIn skupiny FMV Alumni Club.
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NOVÝM DĚKANEM FPH BYL
JEDNOMYSLNĚ ZVOLEN
PROFESOR JIŘÍ HNILICA
Akademický senát FPH zvolil dne 30.
března 2022 nového děkana. Prof. Jiří
Hnilica získal v tajné volbě hlasy všech
16 přítomných členů Akademického
senátu FPH. Do funkce bude jmenován
rektorem VŠE s účinností od 1. července
2022 do 30. června 2026. Po dvou
funkčních obdobích tak ve vedení
fakulty nahradí prof. Ivana Nového.

PROFESOR
MARTIN LUKEŠ
BYL JMENOVÁN
PROREKTOREM

Profesor Hnilica vykonával po dvě funkční období funkci prorektora pro mezinárodní vztahy VŠE. Na FPH působil v letech
2009–2014 jako proděkan pro pedagogiku,
od roku 2014 je vedoucím Katedry strategie
na Fakultě podnikohospodářské. Je také zakladatelem Centra pro rodinné firmy na VŠE.
Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání, strategické řízení a správa společností. Je členem organizace Family Firm
Institute a držitelem Advanced Certificate
in Family Business Advising. Vyučuje česky
a anglicky magisterský kurz o strategiích
rodinných podniků a vede výzkumný projekt
o roli majitelů rodinných firem spolu s francouzskou EDHEC Business School.

V čele VŠE stojí od 1. dubna nový rektor. Doc.
Petr Dvořák, dosavadní prorektor pro studijní a pedagogickou činnost VŠE, nastoupil do
funkce po prof. Haně Machkové, která univerzitu vedla během dvou funkčních období
od roku 2014. Profesor Martin Lukeš, vedoucí
Katedry podnikání, posílí tým vedení školy
jako prorektor pro vědu, výzkum a doktorské
studium (na fotografii úplně vpravo).
Na nové vedení VŠE se můžete podívat zde.

PROGRAM CEMS ZVÍTĚZIL
V KAŽDOROČNÍ SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ
BUSINESS PROJECT ALIANCE
Ve spolupráci s korporátním partnerem programu CEMS na FPH VŠE Plzeňským Prazdrojem a jeho mateřskou společností ASAHI Europe & International (dále Asahi) jsme získali 1.
cenu za CEMS Business Project roku 2021. Do
této soutěže každoročně nominuje každá ze
34 škol aliance jeden projekt. Porota složená
z akademických ředitelů CEMS poté rozhodne
o pěti nejlepších projektech, z nichž je na
základě souhrnných zpráv vybrán ten vítězný.

Vždy jsme patřili k univerzitám, kterým
se v této „soutěži“ dařilo. Jsme proto
rádi, že jsme spolu s Asahi s projektem
„Crowdsourcing for Retail Store Compliance“ tentokrát dosáhli na vítězství.
Hodnotící komise byla ve svém názoru
jednotná a ocenila především vysokou kvalitu projektu a reálný dopad na
společnost, který výstupy studentského
týmu měly.
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STAŇTE SE MENTORY V 2. ROČNÍKU
MENTORINGOVÉHO PROGRAMU FPH
Mentoringový program propojuje zkušené
absolventy v roli mentorů se studenty a čerstvými absolventy v roli tzv. mentees. Mentoring pomáhá s vytyčením směru během
důležité životní etapy ukončení studií a začátkem pracovního života na plný úvazek.
Máte chuť stát se mentorem? Kontaktujte
nás. Více zde.

DAVID ŘÍHA ZÍSKAL UŽ POTŘETÍ
OCENĚNÍ „PEDAGOG ROKU“

PUSŤTE SI NOVÝ
PODCAST „ZE
ŽIVOTA FPH“
Fakulta podnikohospodářská spustila svůj
vlastní podcast, za kterým stojí dvě studentky navazujícího magisterského programu
Management Ludmila Faltusová a Natálie
Vojtková. Do svého studia si průběžně zvou
hosty z řad akademiků, absolventů i studentů fakulty. Každý díl má zhruba dvacet minut
a těšit můžete se nejen na rozhovory plné zajímavých informací, ale třeba i na tzv. horké
křeslo, tedy sérii rychlých otázek, které musí
v krátkém čase zodpovědět každý z hostů
studia. Podcast je k poslechu na platformách
Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google
Podcast a Overcast.

I letos v březnu byla udělována
tradiční cena „Pedagog roku“,
kterou uděluje rektor/ka školy vždy
jednomu učiteli z každé fakulty.
Na základě návrhu děkanů, který
vycházel z hlasování studentů
v celoškolské anketě v InSIS získal
za FPH již potřetí toto ocenění David
Říha z Katedry marketingu.
David vyučuje např. Marketing 1, Rozvoj obchodních a vyjednávacích schopností
a vedlejší specializaci 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.

ABSOLVENTKY FPH NA PRVNÍM MÍSTĚ
V ANKETĚ TOP ŽENY ČESKA 2021
Podnikatelky, manažerky a ženy angažující se ve veřejné sféře si převzaly ocenění
v anketě TOP ženy Česka, kterou již 17 let pořádají Hospodářské noviny. Vítězky
i letos vybírala odborná porota složená ze zástupců jednotlivých oborů a vedení
redakce HN. Těší nás, že na prvním místě ve dvou ze tří oceňovaných kategorií se
umístily absolventky FPH, a to sice: V kategorii TOP podnikatelka zvítězila zakladatelka
logistické společnosti Zásilkovna s.r.o. Simona Kijonková a v kategorii TOP manažerka převzala ocenění za první místo finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková.
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ÚSPĚCHY STUDENTŮ FPH
V letním semestru akademického roku
2021/22 opět excelovali naši studenti
v různých soutěžích či jim byla udělena
prestižní ocenění.
Studentský tým „Poctivé trio“ složený ze studentek FPH Ludmily Faltusové, Kristýny Schönové a Sáry Laštovkové zvítězil v soutěži
A!M Creative Challenge! Soutěž pravidelně
pořádá mediální agentura Attention!Media,
která se letos spojila s obchodním řetězcem
Globus. Úkolem soutěžících bylo navrhnout
strategii, jak komunikovat značku Poctivá Výroba Globus pro mladou generaci zákazníků,
včetně návrhů na sortimentní rozšíření a další
služby, které mohou mladé lidi zaujmout.

Václav Nechyba, student navazujícího magisterského programu Management, získal
cenu Františka Egermayera za svoji bakalářskou práci na téma „Optimalizace vybraného
výrobního procesu potravinářského podniku
Mléko s.r.o.“. Vedoucím práce byla Ing. Hana
Svobodová, Ph.D., z Katedry managementu.

Už podruhé za sebou uspěli v soutěži
Coca-Cola HBC Management Challenge
studenti naší fakulty. Tým SASALELE ve
složení Roman Líška (FPH), Imrich Kaplan
(FPH), Daniel Pastrňák (FPH) a Kristián Tomčo
(FMV) zvolil výzvu „Sales Manager“. Úkolem
bylo uvést na český trh nový produkt: vodku
Nemiroff, vytvořit selling story pro zákazníka
a úspěšně produkt zalistovat.

Dva tříčlenné týmy studentů vedlejší
specializace Projektový management se
zúčastnily soutěže Project Management
Championship organizované IPMA Young
Crew a oběma se podařilo v konkurenci 28
studentských týmů z univerzit z celé ČR dostat do národního kola, kde se umístily mezi
prvními třemi.

V jarním kole soutěže Startup VŠE pořádané Katedrou podnikání a podnikatelským
akcelerátorem xPORT VŠE se na prvním
místě umístil projekt Paterno studenta
FPH Tomáše Knejpa a absolventa FPH Karla
Křesťana. Paterno je nástroj pro automatizované generování cenových nabídek.
Tým přesvědčil kromě nápadu také svým
přístupem k budování start-upu. Podle přítomných investorů nejlépe porozuměli, jak
fungují investorské peníze a zvolili správnou
strategii vstupu na trh.

MBA studenti FPH Mahmoud Omara, Pavel Štěpánek a Jai Venkaya se umístili na
prvním místě v národním kole soutěže The
European Ethics Bowl, jejíž druhý ročník
proběhl pod záštitou FPH koncem dubna.
V národním kole všechny týmy argumentovaly řešení krátké případové studie založené
na etickém dilematu na téma „Standardization of the (business) world“.

AKCE: VŠE FAMILY BUSINESS CLUB (14. 10.)
Podnikají vaši rodiče? Nebo se do rodinného byznysu plánujete zapojit? Přijďte mezi
studenty a absolventy VŠE zjistit, co takové
rodinné podnikání obnáší. Na setkáních VŠE
Family Business Clubu najdete pochopení
a zpětnou vazbu od lidí, kteří se v rámci rodinných firem potkávají se stejnými starostmi
a radostmi jako vy. Přijďte načerpat inspiraci,
sdílet zkušenosti a získat motivaci v pátek 14.
října od 18 hodin na VŠE. Rádi vás uvidíme!
Na akci se prosím předem registrujte zde.
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ROZHOVOR:
JAN PROKOP,
BRAND ELEVATOR

Honza je nejen student navazujícího magisterského
programu Master in International Management /
CEMS či absolvent bakalářského programu Bachelor
of Business Administration (BBA), ale také je
propojený s projektem Brand Elevator.
Na webu uvádíte, že se v Brand Elevator
zabýváte rozvojem eshopu nejen z pohledu
marketingového, ale také procesního a finančního. Jak tomu máme rozumět?
Rozvíjíme klientovu firmu jako celek. Můžeme
mít perfektní reklamy kdekoliv po internetu,
ale pokud klient nedává dostatečnou péči
webu, konkurenci, procesům ve firmě nebo
třeba cenám produktů, tak to může ohrozit
i úspěch naší práce.
Každý klient k sobě má nejen specialistu na
určitou část online marketingu, ale také zkušeného konzultanta, jehož cílem je zvyšovat
zisk celé firmy. Tento proces dramaticky zvyšuje účinnost online marketingu jako celku,
jelikož kampaně nemohou fungovat, pokud
ostatní pilíře firmy nemají dostatečnou péči.
Co vše nabízíte?
V zásadě se nesnažíme nic nabízet, ale spíše
řešit potřeby našich klientů a společně nacházet řešení.
Typickým klientem může být menší výrobní
firma nebo klidně i větší e-shop – obě firmy
potřebují správně postavit webovou stránku,
co nejlépe ji zapsat do vyhledávačů, a poté
na ni přivést relevantní návštěvnost, ať už je
to z Googlu, Seznamu anebo třeba z Facebooku a Instagramu. Díky našim zkušenostem
v E-Commerce už se o všechny tyto pilíře
umíme postarat. Návštěvnost taháme převážně pomocí PPC reklam, do kterých investujeme nemalé prostředky na několika trzích
najednou. S tím je spojená i analýza trhu nebo
konkurence, programátorská úprava uživatelské přívětivosti anebo klasické konzultace ke strategickým rozhodnutím. Doplňkově
k našim službám připojujeme i audit procesů,
jelikož mám určitou zkušenost s vylepšením
procesů v praxi. Zde bych rád zmínil obrovský
přínos doktora Felipe Martíneze, který mi

představil základy Operations Managementu,
Quality Managementu a dalších principů,
které jsme společně aplikovali do mé bakalářské práce, kterou jsem psal na digitalizaci
a úpravu procesů. Mnoho teorie jsem použil
i v naší rodinné firmě AHProfi. Toto know-how mi v podnikání hodně pomáhá.

cházel z pozice šéfa marketingu a webového
vývoje, což byla skvělá pozice, jelikož jsem
se podílel přímo na strategii firmy na pěti
trzích a viděl jsem, jak náš tým posouvá firmu
vpřed mílovými kroky. Je to ohrané klišé, ale
vystoupit z komfortní zóny bylo nepříjemné,
leč ohromně přínosné.

Na webu mezi službami zmiňujete i školení.
Vy tedy i učíte lidi, jak si mohou spravovat
kampaně sami?
Ano, pořádáme i individuální školení v oblasti
online marketingu – chodí k nám lidé, kteří
chtějí být PPC nebo SEO specialistou. Předáváme jim zkušenosti z E-Commerce tak,
aby si dokázali sami odladit eshop a postavit
základní kampaně, třeba jen na Facebooku,
ale i na Googlu a Seznamu.

Vzhledem k tomu, že jsem firmu zakládal těsně
před druhým semestrem na CEMS, který byl
do toho ještě ve Vídni, tak jsem se hodně bál,
že nebudu vůbec stíhat školu s prací, ale “díky“
online módu se to dalo svým způsobem zvládnout, jen si člověk musel vymazat víkendy 🙂 
Pro jistotu jsem svůj business plán konzultoval
přímo s doktorem Tyllem, který mi dal zelenou
a řekl, že firma své potenciální klienty má.

Kdo se na Brand Elevator kromě Tebe podílí?
V tuto chvíli mám k sobě čtyři kmenové kolegy. Každý se věnuje tomu, čemu nejvíce
rozumí, abychom klientům vždy poskytli nejmodernější a nejefektivnější postupy, protože
online marketing se neustále mění, stejně jako
jazyky, kterými se webové stránky programují.
Jak ses dostal k E-Commerce?
Po náhlém ukončení hokejové kariéry v USA
jsem musel někam na brigádu, tudíž jsem
začal v eshopu AHProfi ve skladu. Časem
jsem si vyzkoušel všechny možné pozice od
copywritera přes obchodního zástupce až
po manažera marketingu, než jsem našel to,
co mi nejvíce vyhovuje. Během toho jsem
se snažil rozjet i svůj vlastní eshop, kde jsem
ale narazil na nedostatek know-how, takže
zisk nezbyl žádný. Uvědomil jsem si, jak je
důležité se neustále vzdělávat. V tu chvíli
jsem naskočil na BBA.
Jak vznikl nápad na Brand Elevator?
Úplnou náhodou! Díky zkušenosti v marketingové agentuře a AHProfi jsem si osvojil metody, jak zvýšit tržby téměř jakékoliv doméně,
ale také jsem zjistil, jak důležité je i budování
povědomí o značce. Začal jsem tvořit i brandové kampaně, což se osvědčilo jako správný
krok. V tu chvíli jsem pocítil, že by o tyto služby mohly mít zájem i další firmy, především
při expanzi na další trhy. Založil jsem s.r.o.,
s kamarádem jsem vytvořil webovky a poptávky začaly přicházet poměrně rychle.
Co bylo nejtěžší při realizaci tohoto nápadu?
Vstoupit do nejistoty. V AHProfi jsem od-

Co Tě na Tvé práci baví?
Nejvíce mě baví to, že klientům přinášíme
hodnotu, která jim pomáhá k dosažení vyššího zisku. Zároveň mám obrovské štěstí na
kolegy, se kterými se spolupracuje velmi
efektivně i na dálku.
Studoval jsi u nás anglický bakalářský program Bachelor of Business Administration
(BBA), proč sis vybral právě tento program
v angličtině?
Mým plánem bylo studovat v USA, protože v EU vysoké školy nepodporují vrcholový
sport v kombinaci se studiem, ale kvůli zranění tato příležitost zanikla, a tak jsem si řekl, že
VŠE bude tou správnou volbou. A proč v Aj?
No, na BBA je daleko méně studentů než na
českých oborech a zároveň jsou to většinou
zahraniční studenti, což člověku zase přinese něco víc. Zároveň jsem se během studia
zlepšil v Aj, což shledávám velkou výhodou.
Nyní dokončuješ navazující magisterský
program Master in International Management/ CEMS, co na tomto programu nejvíce
oceňuješ?
Určitě lektory. Možnost konzultovat reálné
případové studie a vlastní byznys s našimi
profesory mi dává obrovskou přidanou hodnotu. Ačkoliv jsme mnoho témat pokryli již na
bakalářském studiu, tak stále objevuji nové
metody, které mi v budoucnosti s velkou
pravděpodobností pomohou.
Jakou roli v tom všem hraje to, že jsi student
programu CEMS? Pomohly ti nějak znalosti
získané během studia?
„Tak určitě!“ Jak říkají hokejisté 😁  Bez  vědo-
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mostí, které jsem za tu dobu nabral, bych
na obchodní schůzce jen těžko držel tempo
s majiteli, kteří svou firmu rozvíjejí i 30 let.
Mým úkolem je porozumět jejich business
modelu a přijít s návrhy, jak jej vylepšit. Pokud bych neměl znalosti z VŠE, tak bych jen
těžko sestavil marketingovou strategii pro
jakýkoliv typ firmy.
Je ovšem nutné zmínit, že studiem na VŠE to
vůbec nekončí, online marketing je odvětví,
které se neustále mění a koncepty z VŠE mi
pouze pomáhají plnit nastavené cíle. Pro můj
typ povolání je nezbytné se neustále zajímat
o aktuální dění v Ecommerce, účastnit se konferencí, shánět si zahraniční best practices
a neustále číst další a další knížky, které mi
mohou poskytnout alespoň malinkou konkurenční výhodu oproti ostatním firmám, které
poskytují podobné služby.
Jak zvládáš skloubit práci a studium?
No, je to hodně náročné. Dle mého názoru je
kritický time management. Často si do rozvrhu přidám víc předmětů, než je zdrávo, pro-

tože se na ně strašně moc těším, ale hned po
úvodní přednášce odcházím domů se sklopenou hlavou, když vidím, kolik mě čeká práce.
Je důležité si co nejvíce procesů nastavit tak,
aby bylo možné pracovat i na dálku (např.
ze školy). Již od prvního semestru se snažím
dohánět práci před a po škole a vice versa. Asi
nejtěžší je odevzdat semestrální práci před
termínem, ale pak se to vyplatí. Ono to jde, ale
musíte mít okolo sebe kolegy, kteří respektují,
že nemáte standardní kalendář a občas jsou
prostě zkoušky, které mají vždy prioritu.

náročné, a proto existuje Family Business
Club. Na našich neformálních setkáních rozebíráme problémy, které často bývají „jak přes
kopírák“. A že jich není málo! Ve zkratce se
snažíme najít způsob, jak se v rodinné firmě
nepohádat, úspěšně ji předat a nepokazit
si vztahy v rodinně. Jsem moc rád, že klub
existuje, protože mám možnost potkat skvělé
kamarády, kteří mají podobné starosti.

Jsi také členem VŠE Family Business Clubu.
Co to obnáší?
Úlevu!

Čeho bys s Brand Elevator rád dosáhl v horizontu následujících pěti let?
Chceme určitě navýšit počet klientů, kterým
pomáháme s více trhy najednou, jelikož to
je naší hlavní výhodou – umíme si jakýkoliv
trh pečlivě zanalyzovat, a tím minimalizovat
potenciální ztráty.

Rodinná firma je hrozná fuška. Jakmile se
sejdou dvě generace pod jednou střechou,
tak to bývá napjaté. K tomu přičtěte miliony
nebo stovky milionů obratu a představte si
ty diskuze. Každý člen rodinné firmy chce
firmu dostat na další level, ale skloubit mezigenerační rozdíly v názorech bývá extrémně

Z hlediska poskytovaných služeb si myslím, že
se posuneme dál k AR, což bude téma příštích pár let, zejména pro eshopy. Máme již
rozjednanou spolupráci se startupem, který
eshopům pomáhá rozhýbat jejich produktové
fotky, a tak si myslím, že to bude směr, kterým se budeme ubírat.
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AKADEMIE
A DLOUHODOBÉ
KURZY
EXEKUTIVNÍ PROGRAM MBA, JEDINÝ
S AKREDITACÍ AMBA A EQUIS
Rozšiřte své vzdělání o manažerské dovednosti a poznatky z oblasti řízení firmy. Studium trvá dva a půl
roku. Probíhá v českém a anglickém jazyce formou
intenzivních dvoudenních výukových bloků, a interaktivních firemních workshopů. Program MBA
na FPH získal jako první a jediný v ČR v lednu 2021
mezinárodní prestižní akreditaci AMBA.

EKONOMICKÉ MINIMUM PRO
INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
Třídenní kurz, který Vás připraví na zkoušky pro insolvenční správce. Naučíte se ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování.
Osvojíte si základy finančního účetnictví a finanční
analýzy, řízení finančních rizik a řízení podniku v krizi. Všechna témata jsou doplněna příklady z praxe
a cvičnými testy.

AKADEMIE PERSONALISTIKY
Komplexní vzdělávací program pro personalisty
a manažery, ve kterém se seznámíte jak s teoretickými základy pro personální práci, tak s efektivními praktickými nástroji a nejlepšími praktikami
v personálním řízení. Program zahrnuje využití
nejnovějších koncepcí a zkušeností v oblasti řízení
lidských zdrojů.

KONTAKT
PRO EXEKUTIVNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Lucie Pacovská
Koordinátorkaexekutivního
vzdělávání
lucie.pacovska@vse.cz

OTEVŘENÉ KURZY
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
A PREVENCE VYHOŘENÍ
»21/9/2022
Prezenční kurz

V rámci kurzu se dozvíte, jak zacházet se svým
duševním zdravím, na co si dát pozor a jak
u sebe rozpoznat varovné známky přetížení
a případného vyhoření. Kurz bude mít interaktivní charakter a lektorka bude sdílet své
zkušenosti z praxe na konkrétních případech.

BUDUJEME
RODINNOU FIRMU
»23/9/2022

Rodinná firma může být skvělý společný
projekt vaší rodiny i dalších generací. Klíčová
je správná komunikace a otázka nástupnictví. Na příkladech z praxe v kurzu ukážeme,
jak na to.

STRUKTURÁLNÍ
A REGIONÁLNÍ POLITIKA
EU ZAMĚŘENÁ NA
PODPORU PODNIKÁNÍ
»2–3/9 »16–17/9
»14–15/10 »11–12/11
»2–3/12/2022

Kurz připravuje FPH ve spolupráci s MPO
ČR a je určený pracovníkům veřejné správy
a soukromého sektoru. V kurzu se seznámíte
se strukturální a regionální politikou Evropské unie, unijní legislativou, včetně pravidel
veřejné podpory. Kurz je zaměřen na oblasti digitalizace, podpora malých a středních
podniků, podpora výzkumu a vývoje, včetně
specifického cíle zelené Evropské unie.

Prezenční kurz

Prezenční kurz

OUTPLACEMENT
– OPTIMALIZACE
POČTU ZAMĚSTNANCŮ
»13/10/2022
Prezenční kurz

RODINNÁ RADA
» 4/11/2022
Prezenční kurz

Cílem kurzu je připravit manažery a personalisty na proces outplacementu. Na praktických příkladech ukázat nejvhodnější postupy a metody, jak zachovat dobrou značku
a pověst zaměstnavatele, motivovat ostatní
zaměstnance a udržet talenty při dodržení
legislativních podmínek.

Kurz vám pomůže nastavit efektivní dialog
mezi členy rodiny o rodinné firmě, a zlepšit
tím vzájemné vztahy. Emoce, pocity ani obavy nepatří na porady, ale právě do tohoto
jedinečného prostoru rodinné rady.
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Akademici i studenti NF VŠE v Praze (NF
VŠE) se v LS 2021/2022 mohli již druhým
semestrem těšit ze skutečnosti, že se vysokoškolský život vrací po vleklém koronavirovém šoku zpět do svých zajetých kolejí.
Z návratu do normálního akademického
života ovšem nemají radost pouze studenti
a vyučující, kteří nyní chodí do výuky natěšení na vzájemnou pestrou a obohacující

diskuzi, ale také i úspěšní absolventi, kteří
se mohou po delší odmlce opět potkávat
na pořádaných akcích tváří v tvář. Nejinak
tomu je i Klubu absolventů NF VŠE, kterému se během tohoto semestru podařilo
uspořádat několik událostí nejenom pro své
absolventy, ale i pro nejlepší studenty, kteří
byli vedením školy oceněni za své vynikající
studijní výsledky. Na následujících řádcích

pro Vás shrneme ty nejzajímavější akce
uspořádané jak naším Klubem absolventů,
tak i vedením NF VŠE. Mimo to se v naší části
celouniverzitního zpravodaje můžete podívat na některé z vystoupení akademiků NF
VŠE ve světě médií, nebo třeba na ukázku
odborných prací, které byly v nedávné době
publikovány členy naší fakulty. Doufáme, že
Vás bude zpravodaj bavit!

DĚNÍ NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTĚ
VŠE UDĚLILA NA NÁVRH
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ
FAKULTY ČESTNÝ DOKTORÁT
PROF. LISTOVI 16. 5. 2022

Dne 16. května 2022 převzal profesor
University of Chicago, John August List
v prostorách VŠE čestný doktorát. Profesor List
je mezinárodně uznávaným vědcem
v oblasti experimentální a behaviorální
ekonomie a odborníkem na „field
experimenty“, jenž byl také zařazen do
okruhu nejužších kandidátů na udělení
Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2015.

O udělení čestného titulu rozhodla Vědecká
rada VŠE na návrh NF VŠE v listopadu 2019,
ovšem z důvodu protiepidemických opatření
se slavnostní ceremoniál mohl uskutečnit až
nyní. Předání se odehrálo ve Vencovského
aule VŠE za přítomnosti rektorů českých vysokých škol a dalších reprezentantů akademické
obce, velvyslanců, zástupců odborné veřejnosti a v neposlední řadě i studentů. Během
slavnostního ceremoniálu vystoupil prof. List
s odbornou přednáškou na téma „The Voltage
Effect: How to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale“, v níž představil i svou novou
knihu „Voltage Effect“ z roku 2022.

i proděkan pro studium doc. Miroslav Ševčík.
Poté, co zástupci Klubu absolventů NF VŠE
představili absolventům možnosti, jak se aktivně zapojit do spolupráce s NF VŠE, probíhala
mezi účastníky zajímavá a podnětná diskuze.
Hovořilo se např. o tom, jak zdokonalit studijní
programy a jak se absolventům NF VŠE daří
v praxi. Probíráno bylo i aktuální dění na NF
VŠE. Absolventi mimo jiné také podali zpětnou
vazbu k chodu fakultního Klubu absolventů.

KULATÝ STŮL S ABSOLVENTY
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VŠE
11. 5. 2022
Dne 11. května 2022 zavítali na NF VŠE její
nedávní absolventi u příležitosti konání
prvního Kulatého stolu s absolventy. Za
vedení fakulty byl přítomný děkan prof.
Zdeněk Chytil a proděkan pro vědu prof.
Vojtěch Krebs. Úvodu setkání se zúčastnil
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SOUTĚŽ O CENU DĚKANA NF VŠE
O NEJLEPŠÍ STŘEDOŠKOLSKOU PRÁCI
V OBLASTI EKONOMIE

SOUTĚŽ O CENU DĚKANA
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY
VŠE 2022 29. 4. 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VŠE
14. 1. 2022

V květnu 2022 se konal 3. ročník Soutěže
o cenu děkana NF VŠE o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie. Jejím cílem je
podpořit zájem středoškolských studentů
o ekonomii. Nejlepších 10 studentů získalo
finanční odměnu a současně bylo přijato na
NF VŠE bez přijímacího řízení. Soutěž vznikla
s podporou Nadací investiční skupiny DRFG
a je zastřešená MŠMT.

29. dubna 2022 proběhlo finále 17. ročníku Soutěže o cenu děkana NF VŠE
v Praze. Odborná komise opět vyzdvihla vysokou kvalitu přihlášených prací
také v komparaci s předešlými ročníky.
Do soutěže se zapojili studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia NF VŠE. Finálového kola se v každé ze
tří kategorií zúčastnilo šest soutěžících.
Díky finanční podpoře od Nadace ČEZ
byla v bakalářské a magisterské kategorii za první místo udělena odměna
ve výši 25 000 Kč, v doktorské kategorii
dokonce 35 000 Kč.

14. ledna 2022 se konal online Den otevřených dveří NF VŠE. Stream probíhal na YouTube kanále fakulty.

Vítězem letošního ročníku se stal Matěj
Miřejovský z Gymnázia U Libeňského
zámku s prací „Stabilita a volatilita měnových
kurzů“. Slavnostní vyhlášení proběhne v září
2022 v rámci imatrikulace nově přijatých
studentů na Pražském hradě.

OCENĚNÍ STUDENTŮ
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VŠE
OD KARLOVARSKÉHO KRAJE

NF VŠE byla koncem roku 2020 oslovena
zástupci Karlovarského kraje ohledně možnosti poskytování odborné a empirické podpory studentům na magisterském stupni
studia při jejich psaní konkrétních témat diplomových prací. Karlovarský kraj předem
stanovil témata spojená s územím regionu
a činnostmi, které kraj zajišťuje, a na jejich
zpracování vyčlenil grant ve výši 10 000 Kč.
Dnes již absolventi NF VŠE – Nikola Kho
relová a Karel Oktábec – převzali cenu za
svou práci z rukou hejtmana Karlovarského
kraje Petra Kulhánka během společného setkání na krajském úřadě. Studenti se ve svých
pracích věnovali tématu efektivnější formy
veřejné dopravy v regionu a ekonomickému
restartu lázeňství.

• V kategorii bakalářských prací zvítězil Bc. Daniel Bárta s prací „Analýza
efektivnosti nekonvenční měnové
politiky evropské centrální banky
v posledním desetiletí“.
• V kategorii magisterských prací
zvítězil Ing. Tomáš Pokorný s prací
„Explaining Czech Inflation by a time-varying Taylor Rule“.
• V kategorii doktorských prací zvítězil Ing. Pavel Morda s prací „Reakce hospodářské politiky na vnitřní
a vnější šoky“.

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH STUDENTŮ
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VŠE
6. 5. 2022

Dne 6. května 2022 se v salónku paní rektorky s výhledem na Pražský hrad uskutečnil již
třetí ročník slavnostního setkání vedení NF
VŠE s nejlepšími studenty bakalářského i magisterského stupně studia. Setkání zahájil
úvodním slovem děkan fakulty prof. Zdeněk
Chytil. Poblahopřát studentům přišli také
proděkan pro studium doc. Miroslav Ševčík,
proděkan pro vědu prof. Vojtěch Krebs, garanti jednotlivých studijních programů a vedení Klubu absolventů NF VŠE. Studentům
byly předány certifikáty dokládající jejich
excelentní studijní výsledky.
Vedení NF VŠE mělo také možnost v rámci
neformální diskuze získat zpětnou vazbu ke
studijním programům, vyučovaným předmětům i celkové spokojenosti se studiem
na této fakultě.

AKADEMICKÝ SENÁT NF VŠE ZVOLIL
DOC. MIROSLAVA ŠEVČÍKA DĚKANEM
20. 4. 2022
Akademický senát NF VŠE 20. dubna 2022
navrhl v tajné volbě všemi hlasy ke jmenování děkanem doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., který vedl fakultu již v letech
2010–2018. Stávajícího děkana prof. Ing.
Zdeňka Chytila, CSc. nahradí ve funkci ve
funkčním období od 1. července 2022 do
30. června 2026.
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ABSOLVENTSKÉ STŘEDY
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY
PŘIJETÍ EURA V ČR –
EKONOMICKÁ PŘÍLEŽITOST,
NEBO HAZARD? ING. ET ING.
JAN SKOPEČEK, PH.D.,
26. LEDNA 2022
Dne 26. ledna 2022 proběhla další
Absolventská středa pořádaná NF VŠE
v Praze, tentokrát na téma „Přijetí eura
v ČR – ekonomická příležitost, nebo
hazard?“ Přednášejícím byl poslanec
PSP ČR a absolvent doktorského
programu na NF VŠE, pan Ing. et Ing.
Jan Skopeček, Ph.D. Akce se prezenčně
a online zúčastnilo dohromady okolo
200 osob, kterým tímto děkujeme za
projevený zájem a účast. Po přednášce
pak následoval raut pro prezenční
účastníky.

O čem se na přednášce diskutovalo?
Téma přijetí společné evropské měny eura se
v ČR opakovaně a s různou intenzitou stává
tématem veřejného diskurzu a je součástí
agendy různých politických subjektů. Zatímco je ve veřejné diskuzi zdůrazňován například benefit přijetí eura v podobě snížení
kurzového rizika a transakčních nákladů pro
českou exportně orientovanou ekonomiku, důležité náklady a rizika tohoto kroku
diskutována nejsou. Přednášející se věnoval
i fenoménu sdílení rizik v eurozóně a změny
architektury eurozóny od doby, kdy jsme
se v přístupové smlouvě k EU zavázali euro
přijmout. Zabýval se i tím, zda nejsou změny
základních stavebních kamenů eurozóny natolik výrazné (například v podobě ručení za
dluhy jiných států), že tento dřívější závazek
ztrácí legitimitu. Cílem přednášky bylo odpovědět si na otázku, zda je či není pro ČR výhodné společnou evropskou měnu přijmout.

POTŘEBUJEME OFICIÁLNÍ
STATISTICKÁ DATA?
Dne 30. března 2022 proběhla další Absolventská středa,
tentokrát na téma „Potřebujeme oficiální statistická
data?“, kterou vedl Ing. Marek Rojíček, Ph.D., absolvent
NF VŠE a předseda Českého statistického úřadu. Přednáška
probíhala prezenčně i online formou.
Přednáška se zaměřila na situaci na trhu s informacemi, která se za
poslední desetiletí dramaticky změnila. Pro veřejnost je extrémně
těžké se na tomto trhu orientovat. Co to znamená pro oficiální
statistické instituce? Je to hrozba nebo spíše příležitost? Proč je
důležitá nezávislost a jsou statistické úřady skutečně nezávislé?
V čem je konkurence na trhu statistických dat prospěšná a vede ke
zvýšení jejich efektivnosti a uživatelské vstřícnosti? Po přednášce
následovala živá diskuze, v rámci které se diskutovala např. otázka
aktualizací spotřebního koše pro výpočet inflace či možnosti odhadu velikosti šedé ekonomiky.
Po akci byli prezenční účastníci pozváni na raut, kde spolu mohli
dále diskutovat a získávat nové kontakty.

Fotografie z obou absolventských střed pořádaných naším Klubem absolventů naleznete na webu NF VŠE v sekci Klubu absolventů.

26

N Á R O D O H O S P O D Á Ř S K Á FA K U LTA V Š E

MEDIÁLNÍ VYSTOUPENÍ ČLENŮ NF VŠE
Dne 6. května 2022 byl hostem pořadu Divoká karta
na CNN Prima News pro
děkan NF VŠE Miroslav
Ševčík. V pořadu prohlásil,
že Česká republika není připravena se do konce roku 2022 zcela odstřihnout od ruského plynu. Podle pana proděkana by se po zrušení dodávek ruského
plynu dostaly do problému mnohé české
domácnosti spolu s nižší střední třídou. Pan
proděkan dále vznesl názor, že odstřihnutí
České republiky od ruského plynu a ropy by
vedlo k rychlejšímu růstu cenové hladiny.

Proděkan Miroslav Ševčík
se účastnil také například
pořadu CNN Prima News
Co Čech, to politik!, kde
byl hostem 17. března 2022.
V pořadu vystoupil i pan
doktor Vladimír Pikora, který absolvoval
NF VŠE v roce 2007. Pan proděkan v pořadu
uvedl, že cesta premiéra Petra Fialy do Kyjeva
byla marketingovým tahem, přičemž tento
názor kvitoval i Vladimír Pikora. Pan proděkan v pořadu explicitně odsoudil ruskou
vojenskou agresi či jakékoliv použití násilí
a řekl, že vše by se mělo řešit u jednacího
stolu.

Dne 16. dubna 2022 byla
hostem Události České
televize paní docentka Eva
Zamrazilová z Katedry
Hospodářské a sociální politiky a v současnosti také
předsedkyně Národní rozpočtové rady. Paní
docentka v pořadu komentovala navyšující
se vládní výdaje v souvislosti s válečným
děním na Ukrajině, přičemž paní předsedkyně vyjádřila pochybnosti o tom, že vláda
Petra Fialy udrží plánovaný schodek státního
rozpočtu ve výši 280 miliard korun. Dle vyjádření paní předsedkyně dluh vzroste o desítky miliard korun kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Podle paní předsedkyně by
nepomohlo ani hypotetické proplacení vět-

šiny českých nákladů souvisejících s válkou
ze strany Evropské unie.

Nedělní poledne v České
televizi je tradičně spjato
s diskuzním pořadem
Otázky Václava Moravce.
Paní docentka Zamrazi
lová byla do tohoto pořadu
pozvána 10. dubna 2022, kdy zde společně
s prezidentem Svazu obchodu a cestovního
ruchu České republiky Tomášem Prouzou
diskutovala o aktuálních ekonomických
otázkách. Předsedkyně Zamrazilová v pořadu řekla, že vlivem ruské agrese dojde ke
zchudnutí i českého obyvatelstva. Dále
vznesla myšlenku, že Česká republika má
jedno z nejúrodnějších inflačních podhoubí
v Evropě, což je dle jejího názoru způsobeno
tím, že v České republice je od dubna 2018
více volných pracovních míst, než jaký je
počet nezaměstnaných, a tak mzdy rostly
rychleji než produktivita práce.

Dne 8.dubna 2022 byla paní
docentka Zamrazilová
hostem pořadu Události,
komentáře České televi
ze. Dle paní předsedkyně
Zamrazilové je esenciálním
krokem pro pomoc ohroženým skupinám
obyvatel, které trápí zvyšující se ceny energií,
zjednodušení administrativních procedur.
Paní předsedkyně v pořadu navrhla snížení
administrativní zátěže, aby občané nedopláceli na uprchlickou krizi. Tématem pořadu
dále byly ceny pohonných hmot, na toto konto paní předsedkyně prohlásila, že si přeje,
aby daná podpůrná opatření, která se týkají
cen pohonných hmot, byla časově limitována.

V polovině dubna poskytl
pan docent Tóth, který
působí na Katedře hospodářských dějin a zároveň
jako kancléř školy, rozhovor

portálu EuroZprávy, kde komentoval maďarské parlamentní volby. Pan kancléř v rozhovoru prohlásil, že Viktoru Orbánovi v parlamentních volbách pomohla roztříštěnost
opozice. Dále pan kancléř vznesl názor, že
volební kampaň byla postavena na konstruktech uměle vytvořených krizí a z nich údajně
plynoucího nebezpečí pro Maďarsko.
Pan docent Andrej Tóth poskytl začátkem
dubna rozhovor také Rádiu Z, kde komentoval dění okolo tehdy probíhajících parlamentních voleb v Maďarsku. Dle pana kancléře se ústředním tématem voleb stala válka
na Ukrajině, přičemž s tímto tématem podle
Andreje Tótha intenzivně pracoval Viktor Orbán a uměl jej velmi dobře využívat. Dále pan
kancléř komentoval nesourodost opoziční
koalice, která nakonec ve volbách prohrála.

Pan doktor Martin Janíč
ko z Katedry ekonomie
v Hospodářských novi
nách začátkem května komentoval ekonomické důsledky ruské invaze na
Ukrajinu. Pan doktor ve
svém komentáři upozorňoval na skutečnost,
že tehdy publikované prognózy týkající se
ekonomického růstu budou v budoucnu
zcela jistě horší. Za horší aspekt válečného
konfliktu však pan doktor považuje velkou
dávku nejistoty, kterou válečný konflikt přináší. Martin Janíčko svůj komentář uzavřel
poukázáním na provázanost české ekonomiky s ekonomikou Německa. Uvedl, že se
mu jeví jako problematičtější hrozba ruského vydírání kvůli energetickým komoditám.
Dne 19. března 2022 byl Martin Janíčko
hostem pořadu České televize 90´ ČT24.
Martin Janíčko v pořadu komentoval válečný
konflikt na Ukrajině, přičemž predikoval, že
se z Ruské federace stane nedostatková ekonomika. Dále pan doktor uvedl, že dle jeho
názoru je možné některé komodity, které
nebudou kvůli sankcím dodávány, nahradit.
Tento proces však podle Martina Janíčka
zabere několik let a není jednoduchý. V neposlední řadě také pan doktor komentoval
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politiku ruské centrální banky. Podle pana
doktora má ruská centrální banka dostatek
devizových rezerv, které lze rozpouštět, a tak
sankce krátkodobě nepomohou k zastavení
válečného konfliktu.

litické, sociální a ekonomické dopady. Již
v den započetí válečného konfliktu zde varoval před dalším zdražováním pohonných
hmot. Komentoval také dění na akciových
trzích, kdy predikoval volný pád akcií.

Dne 7. dubna 2022 byl hostem vysílání CNN Prima
NEWS pan doktor Martin
Slaný z Katedry ekonomie,
který na NF VŠE působí
jako odborný asistent. Martin Slaný v pořadu komentoval vládní opatření týkající se cen pohonných hmot, konkrétně možnost zastropování marží a cen
paliv. Pan doktor Slaný ve vysílání vznesl
tezi, že uvažované zastropování marží a cen
paliva k žádným výsledkům nepovede. Dle
názoru pana doktora se prodejci zavedení
cenových stropů budou snažit vykompenzovat na doplňkovém sortimentu, který je
na čerpacích stanicích prodáván. V neposlední řadě pan doktor připomněl historickou zkušenost ze 70. let 20. století, kdy došlo
k regulacím cen ropy, avšak prodejci toto
opatření obcházeli.

Čerstvý absolvent doktorského stupně studia NF VŠE
a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, pan dok
tor Jan Skopeček z Katedry hospodářské a sociální politiky, byl 2.
května 2022 spolu s bývalým ministrem
průmyslu či dopravy Karlem Havlíčkem hostem pořadu Byznys ČT24. Tématem pořadu
bylo tehdejší zvyšování úrokových sazeb ze
strany České národní banky, přičemž Jan
Skopeček zde řekl, že ho tento krok nepřekvapil, ale nepočítal s takto razantním navýšením. Pan místopředseda v pořadu dále
poznamenal, že dané zvýšení úrokových
sazeb se projeví v horizontu jednoho a půl
roku, přičemž centrální banka se snaží přesvědčit občany, že se s inflací snaží bojovat
tak, aby nedošlo k nabourání inflačních očekávání v České republice.

Dne 19. května 2022 byl
hostem vysílání CNN Pri
ma NEWS pan doktor Lu
káš Kovanda z Katedry
hospodářské a sociální politiky, který glosoval zvyšující se ceny pohonných hmot v České republice. Lukáš Kovanda v pořadu komentoval
skutečnost, že pohonné hmoty jsou levnější v Polsku, kde lze na litru benzínu ušetřit až
deset korun. Dále pan doktor Kovanda komentoval praxi čerpacích stanic, které se
snaží současné situace zneužít a stanovovat
nadměrné marže. Pan doktor také poukázal
na skutečnost, že zdražování se netýká plynu, což je podle pana doktora způsobeno
tím, že jeho dodávka není komplikovaná na
rozdíl od ropy.
Pan doktor Kovanda se 24. února 2022 ve
svém článku v Hospodářských novinách
vyjádřil také k začátku válečného konfliktu
na Ukrajině. Pan doktor ve svém komentáři
napsal, že válka bude mít obrovské geopo-

Dne 23. dubna 2022 byl Jan Skopeček
hostem pořadu České televize Události,
komentáře, který společně s bývalou ministryní financí Alenou Schillerovou diskutoval o bezpečností dohodě mezi Spojenými
státy americkými a Českou republikou, ale
také o státním rozpočtu. Pan místopředseda v pořadu kvitoval bezpečností dohodu
mezi Českou republikou a Spojenými státy
americkými. Připomněl, že česká ekonomika
je proexportně orientována, a tak je třeba
hledat nové trhy. Dále pan místopředseda
komentoval hospodaření předchozí vlády,
kdy kritizoval zvýšení zadlužení České republiky o více než 400 miliard korun i přes
slušný ekonomický růst.

Dne 6. května 2022 byl hostem vysílání CNN Prima
NEWS Ing. Štěpán Kře
ček, student doktorského
studia na NF VŠE. Štěpán
Křeček v pořadu upozornil

na skutečnost, že zvyšující se ceny potravin
se již projevují v neochotě českých spotřebitelů utrácet za potraviny. Podle Štěpána
Křečka současná situace ukázala, že spotřebitelé skutečně omezují své spotřební koše,
aby nemuseli za potraviny vydávat více.

Štěpán Křeček vystoupil
také například 26. dubna
2022 v pořadu 360° v televizi CNN Prima NEWS. Tématem pořadu byla závislost na ruském plynu
v kontextu odstřižení Polska a Bulharska.
Podle pana Štěpána Křečka takovýto krok
může poškodit i Českou republiku, ale zároveň i Ruskou federaci. Štěpán Křeček dále
uvedl, že odstřižení Polska a Bulharska povede k dalšímu prudkému nárustu cen.

Dne 13. května 2022 byl hostem pořadu Divoká karta
na CNN Prima NEWS poslanec Ing. Ondřej Babka,
který na NF VŠE studuje po
absolvování magisterského
studia také doktorát. Ondřej Babka v pořadu
komentoval současnou politiku vlády. Tématem debaty byl především nový vládní protiinflační program “Deštník proti drahotě“
a situace uprchlíků z Ukrajiny. Pan poslanec
v pořadu také vyzval vládu k řešení současného stavu ukrajinských uprchlíků. Dále pan
poslanec také kritizoval současnou činnost
vlády v otázce narůstající inflace.

Dne 5. ledna 2022 byl hostem vysílání pořadu CNN
Prima News Co na to vaše
peněženka Ing. Jiří Ha
vránek, čerstvý absolvent
NF VŠE a od října také poslanec Parlamentu České republiky. Jiří Havránek v pořadu ujistil veřejnost, že vláda
Petra Fialy během svého funkčního období
neplánuje žádné zvyšování daní. Dále poslanec Havránek řekl, že deficit státního rozpočtu by bylo možné stlačit až k hranici
schodku okolo 300 miliard korun.
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST ČLENŮ NF VŠE
AKADEMICI Z NF VŠE VYKÁZALI V PRVNÍ POLOVINĚ TOHOTO ROKU JAKO OBVYKLE
VELMI PESTROU A BOHATOU PUBLIKAČNÍ ČINNOST.

Cvičebnice od Iva
Koubka „Tutorials in
Microeconomics“
Na žádost Iva Koubka, dlouholetého vyučujícího na NF
VŠE, který zemřel předčasně v roce 2017, vytvořil kolektiv jeho kolegů
a kamarádů (Petr Maleček, Martin Janíčko
a Pavel Potužák) cvičebnici Tutorials in Microeconomics. Jím vytvořené příklady z mikroekonomie byly přetvořeny do elektronické
podoby a zároveň přeloženy do angličtiny,
aby byly dostupné širšímu publiku.

Mgr. Vladimír Barák,
Ph.D., MBA a kol.:
Support for Informal
Carers: Has the New
Benefit Improved Their
Ability to Care?
Trojice autorů, pan doktor
Vladimír Barák, pan profesor Vojtěch Krebs
a paní magistra Helena Mitwallyová, publikovala článek v impaktovaném vědeckém
časopisu, ve kterém hodnotila subjektivní vliv poskytované péče na kvalitu života
neformálních pečovatelů a novou instituci
příspěvku pro dlouhodobé pečovatele jako
nástroj na podporu neformální péče. Výzkum prokázal, že poskytování péče vede
ke snížení kvality života značného počtu
pečovatelů a že příspěvek pro dlouhodobého pečovatele neposkytuje dostatečnou
motivaci k péči. Autoři také identifikovali další nástroje sociální politiky, které by mohly
poskytování péče zlepšit a zjednodušit. Celý
článek je k dispozici zde.
Ing. Josef Klement
a kol.: Causes of opposi
tion to residential
development: a survey
-framing experiment
from the Czech Republic
Autorský kolektiv z Katedry
hospodářské a sociální politiky, ve složení pan inženýr Josef Klement,
pan inženýr Jan Kozák, pan docent Miroslav

Ševčík a pan inženýr Štěpán Pekárek, publikoval v prestižním impaktovaném vědeckém časopisu s kvartálem Q2 experimentální
studii, ve které zkoumá, jak odpor vůči nové
výstavbě bytů ovlivňuje ceny nemovitostí
v České republice. V závěru dochází k tomu,
že významnou roli hraje vnímání nekalé
činnosti developerů a nájemních investorů
a obavy z narušení života v okolí staveniště.
Celý článek je dostupný zde.
Ing. Josef Klement a Ing. Jan Kozák: Vliv
prostorové regulace na nabídku nové
ho bydlení v České republice
Tato autorská dvojice publikovala článek
v impaktovaném vědeckém časopisu, který
si kladl za cíl vyčíslit dopady implicitních
nákladů regulace na ceny rodinných domů
a bytů ve čtyřech největších městech České
republiky v letech 2013 až 2020. Z provedeného výzkumu vyplývá, že náklady regulace se v čase zvyšují a významněji dopadají
na trh bytů než na trh rodinných domů, jejichž stavba podléhá zjednodušeným povolovacím procesům. Článek je dostupný zde.
Doc. Ing. Dagmar
Brožová, CSc. a doc. Ing.
Jan Zouhar, Ph.D.: The
effect of court-mandated
mediation on the length
of court proceedings in
the Czech Republic
Paní docentka Dagmar
Brožová a pan docent Jan Zouhar (vědecký
pracovník z FIS) publikovali v impaktovaném vědeckém časopisu článek, v němž se
zabývali dopady soudem nařízené mediace
na délku soudních řízení v České republice
s využitím údajů poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR. Výsledky ukázaly,
že v rozporu s očekáváním trvaly občanské
spory s nařízenou mediací v průměru 2,5krát
déle než ty bez mediace. Využívání mediace
soudy je ovšem stále sporadické a regionálně seskupené. Článek naleznete zde.

Doc. Niclas Berggren,
Ph.D. a prof. Christian
Bjørnskov : Academic
freedom, institutions,
and productivity
Pan docent Niclas Berggren napsal (ve spoluautorství) článek pro impaktovaný časopis, v němž ukazuje, že hlavní proměnnou,
vysvětlující rozdíly v bohatství jednotlivých
národů, je akademická svoboda a že zde existuje pozitivní vztah mezi ní a růstem práce
i celkové produktivity. Tento efekt se však
dostavuje pouze tehdy, pokud je v zemi dostatečně kvalitní právní systém, který nabízí
ochranu a stimuluje podnikatele k využívání
získaných poznatků v inovačních aktivitách.
Článek naleznete zde.
Doc. Niclas Berggren, Ph.D. a prof.
Christian Bjørnskov : Political institu
tions and academic freedom: evidence
from across the world
V této publikaci z impaktovaného vědeckého časopisu pan docent (ve spoluautorství)
zkoumá vliv politických institucí na akademickou svobodu.Výsledky studie naznačují,
že politická sféra má jasný a komplexní vliv
na to, do jaké míry je vědecká činnost svobodná. Publikaci naleznete zde.
Doc. Ing. Pavel Řežábek,
Ph.D. a Anirudh Srivasta
va: Impact of Digital
Payments on the
Economic Growth of
a Country – A Case of the
Czech Republic
Pan docent Pavel Řežábek a Anirudh Srivastava publikovali v odborném časopisu
článek, v němž zjišťovali existenci dopadů
digitálních plateb na ekonomiku České republiky provedením lineární a vícenásobné
regrese s využitím vybraných ukazatelů v letech 2015 až 2020. Ve svém článku vycházeli
ze studií založených na stávajícím využívání
digitálních plateb v příslušných ekonomikách, které ať už přímo nebo nepřímo přispěly k hospodářskému růstu. Plánem české
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vlády je investovat do digitální transformace
ekonomiky, která přinese zvýšení produktivity díky zdokonaleným technologiím, vyšší
digitální dovednosti jednotlivců a vyšší bezpečnost spotřebitelů, institucí a podniků při
elektronické výměně dat, jež by mohly být
určujícími faktory hospodářského růstu. Celý
článek k nalezení zde.
Ing. Adéla Zubíková,
Ph.D. a Bc. Pavel
Smolák: Macroeconomic
impacts of the COVID-19
pandemic in the Czech
Republic in the period
of 2020-2021
Paní doktorka Adéla Zubíková a Pavel Smolák, mimo jiné vedoucí pracovníci Klubu absolventů NF VŠE, napsali článek do časopisu
International Journal of Economic Sciences,
ve kterém se zabývali vybranými makroekonomickými dopady pandemie COVID-19
v České republice a zhodnocením realizovaných fiskálních a měnových politik. Autoři došli k závěru, že během pandemie
COVID-19 se makroekonomické ukazatele
v ČR chovaly v souladu se stanovenými dílčími hypotézami Mundellova-Flemingova
modelu a hypotézou modifikované Phillipsovy křivky. Možnými příčinami výrazného
zvýšení inflace od září 2021 byl nominální
růst mezd ve veřejném i soukromém sektoru
v roce 2020, který nereflektoval vývoj produktivity práce, a expanzivní fiskální politika
předvolebního období roku 2021. Článek
naleznete zde.
Ing. Lukáš Augustin
Máslo, Ph.D.: Equality in
Exchange: A Rehabilita
tion of the Classical
Concept
Pan doktor Lukáš Augustin Máslo z Katedry ekonomie napsal do
International Journal of Social Sciences článek, v němž se snaží rehabilitovat klasický
koncept rovnosti ve směně, který spočívá
v základech teorie spravedlivé ceny a scholastické kritiky lichvy. Autor dokládá, že neekvivalentní smlouva o „směně“ je rozporuplná, jelikož představuje kombinaci základní
smlouvy a supersmlouvy, jež si vzájemně
odporují, a současně je aktem komutativní
nespravedlnosti, kdy dodavatel v rámci supersmlouvy implicitně neguje to, co deklaru-

je v základní smlouvě. Pan doktor navrhuje,
aby stát prohlašoval takovéto smlouvy za
nevymahatelné, nicméně nestíhal subjekty,
které tyto smlouvy uzavřely, ale na druhou
stranu chránil subjekty, jež trpí nespravedlností, pokud o to požádají. Celý článek
naleznete zde.
Ing. Klára Čermáková, Ph.D. a Ing.
Eduard Hromada: Change in the Affor
dability of Owner-Occupied Housing in
the Context of Rising Energy Prices
Paní doktorka Klára Čermáková a pan inženýr
Eduard Hromada z Katedry ekonomie publikovali článek ve švýcarském periodiku MDPI,
ve kterém analyzují a kvantifikují změny, jež
nastaly na realitním trhu České republiky
za poslední čtyři roky v souvislosti s růstem
celkových nákladů na bydlení a nákladů na
energie s bydlením spojených. V rámci studie
dochází k závěru, že dostupnost vlastnického bydlení v ČR se zhoršila a část střední třídy
bude nucena přejít do sektoru nájemního,
vícerodinného či sdíleného bydlení. Současně tvrdí, že energetická chudoba by měla být
brána v úvahu při řešení bytové politiky. Celý
článek naleznete zde.
Doc. Ing. Božena
Kadeřábková, CSc. a Ing.
Emilie Jašová, Ph.D.:
The effectiveness of
government measures
in the first wave of
Covid-19 pandemic
Paní docentka Božena Kadeřábková z Katedry ekonomie a Ing. Emilie Jašová, Ph.D.
ve svém článku hodnotily účinnost vládních
opatření v první vlně pandemie s využitím
konceptů NAIRU a NARRU. Studie ukázala,
že zatímco vyšší NAIRU než NARRU během
celého období pandemie potvrdilo dosažení
epidemickoekonomické rovnováhy na trhu
práce za cenu šíření epidemie, nižší kladná
mezera nezaměstnanosti v konceptu NAIRU
naznačila mírnější recesi, než by si epidemie
ve společnosti vyžádala. Česká vláda měla
buď zavést přísnější omezení, nebo zajistit
dostatek respirátorů, testů a vakcín. Celý článek k nalezení zde.

Ing. David Mareš, MBA,
Ph.D. a PhDr. Ing. Martin
Janíčko, Ph.D.: The Reli
ance of the Czech Econo
my on its Automotive
Sector
Autorská dvojice napsala článek do periodika Central European Business Review, ve
kterém zkoumala vztah mezi výkonností
českého automobilového průmyslu a výkonností české makroekonomiky. Zjištěné
výsledky ukázaly, že klíčové proměnné, které
odpovídají výkonnosti automobilového průmyslu, mají tendenci vykazovat dlouhodobý vztah k vybraným makroekonomickým
ukazatelům, a tudíž lze makroekonomiku
do jisté míry předvídat podle výkonnosti
automobilového sektoru. Celý článek naleznete zde.
Ing. Pavel Morda:
Reakce hospodářské
politiky na vnitřní
a vnější šoky
Pan inženýr Pavel Morda
publikoval v recenzovaném časopisu článek, se kterým se umístil
na 1. místě v doktorské kategorii Soutěže
o cenu děkana NF VŠE. Článek byl odezvou
na unikátní ekonomickou situaci způsobenou pandemií COVID-19. V rámci výzkumu
byla provedena komparace reakcí měnové
a fiskální politiky po vypuknutí globální finanční krize v roce 2008 se současnou ekonomickou situací. U většiny zkoumaných
států byla zjištěna rychlejší a silnější reakce
hospodářské politiky na současnou pandemii oproti globální finanční krizi. Důvodem
mohl být očekávaný silnější propad ekonomiky a odlišný typ negativního ekonomického šoku, ale také možná změna reakční
funkce hospodářské politiky. Celý článek
naleznete zde.
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VÝBĚR Z ČINNOSTÍ KLUBU ABSOLVENTŮ:
1

2

ABSOLVENTSKÉ STŘEDY
Mezi nejoblíbenější události pořádané naším Klubem v současnosti patří tzv. Absolventské středy, v rámci kterých
přednášejí nejúspěšnější absolventi naší fakulty, či ve vzácných případech i jiní odborníci. Přednášky se často týkají
těch nejaktuálnějších (nejen) ekonomických témat, které
jsou v naší společnosti silně propírané i laickou veřejností.

REALIZACE
DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ
Klub absolventů NF VŠE zajišťuje systém získávání zpětné
vazby od absolventů NF VŠE ke studiu jako takovému ve
vztahu k následné profesní kariéře. Cílem dotazníkového
šetření je průběžné zdokonalování nabízených studijních
programů na NF VŠE.

Program Absolventské středy bývá následující:
1) Přednáška na vybrané téma v rozsahu 45 – 60 minut,
2) Odborná diskuze v rozsahu 30 – 45 minut,
3) Navazující raut pro členy Klubu absolventů NF VŠE

3
WORKSHOPY PRO
SOUČASNÉ STUDENTY

Klub absolventů NF VŠE nabízí i akce pro současné studenty,
a to zejména workshopy s významnými absolventy NF VŠE.

Členství v Klubu absolventů NF VŠE
Vám umožní účastnit se odborných,
společenských, sportovních a dalších akcí pořádaných naším 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.

4
ALUMNI
NEWSLETTER NF VŠE

Shrnutí vybraných událostí pořádaných Klubem absolventů
NF VŠE či jiných zajímavostí ze světa NF VŠE je v on-line
formě k dispozici v Alumni newsletterech, které Klub absolventů NF vydává každý rok od svého vzniku. Všechny
newslettery za jednotlivé roky jsou k přečtení na webových
stránkách Klubu absolventů.

PŘIDEJ SE K NÁM!

SLEDUJ NÁS

Do Klubu absolventů NF VŠE
se lze registrovat na adrese:

Nejdůležitější informace o dění na fakultě
naleznete na webové stránce https://
nf.vse.cz/. Nejaktuálnější fakultní dění můžete sledovat také na našem Facebooku
@narodoVSE a Instagramu @nf_vse. V případě zájmu o aktivní zapojení se můžete
také přidat do studentské facebokové
skupiny „Národohospodářská fakulta“.

https://portal.absolventi.vse.cz/
portal/, kde se po registraci do databáze v sekci „Kluby absolventů“
můžete přihlásit o členství v Klubu
absolventů NF VŠE.
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FAKULTA
SLAVÍ
TŘICET LET
EXISTENCE
Letošní rok je pro Fakultu informatiky
a statistiky výjimečný – slavíme třicet let. Zaměstnanci oslaví výročí 15.
června prostřednictvím čísel z fakultní historie, nahlédnutím do zákulisí
fakulty, ochutnávkou studentského
života v režii studentského spolku 4FIS
a v neposlední řadě také premiérovým
uvedením dokumentu o 30 letech
fakulty a dynamickém vývoji jejích
oborů. Vy se o historii fakulty můžete
přečíst na fakultních stránkách.

JAKUB FISCHER
ZŮSTÁVÁ VE
VEDENÍ FAKULTY
Fakultní akademický senát zvolil pro funkční
období 2022-2026 děkanem fakulty Jakuba
Fischera, který získal ve volbě 17 kladných
hlasů. Děkanem byl inaugurován v polovině
února, kdy převzal jmenovací protokol od
současného rektora Vysoké školy ekonomické v Praze Petra Dvořáka.

FAKULTA
JE NYNÍ NA
LINKEDIN

Pokud používáte LinkedIn, tak nyní naleznete na sociální síti i Fakultu informatiky
a statistiky. Neváhejte a označte ji ve svém
virtuálním životopise.

KATEDRA MULTIMÉDIÍ OSLAVUJE 10 LET
OBORU MULTIMÉDIA V EKONOMICKÉ
PRAXI A PŘIPRAVUJE NOVOU
SPECIALIZACI
Katedra multimédií oslavila na ekonomce už
deset let fungování. Výročí oslaví letos na podzim. V letošním roce se zapojila například do
benefičního koncertu pro Ukrajinu, kterou pořádala kapela Čechomor ve spolupráci s Nadací Kooperativy a slovenskou skupinou Kandráčovci. Pomáhá ale také v rámci soutěží. Úspěch
katedra zaznamenala díky Alžbetě Gburíkové

a Kláře Hurtlové, které vyhrály soutěž Young
Lions v kategorii PRINT, kde vytvořily koncept
reklamy pro Dobré víly dětem. Organizace
pomáhá získat nové dobrovolníky, kteří tráví
čas s dětmi z dětských domovů.
Od září se otevře nová specializace v rámci
studijního programu Informační systémy

a technologie. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vznikla nová specializace
UX výzkum a design, která je první svého
druhu v České republice. Studenti absolvují
předměty jako Design sprint, Základy UX,
Design zaměřený na člověka nebo Design
uživatelských rozhraní.
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OTA NOVOTNÝ SE STAL PROREKTOREM,
LUBOŠ MAREK ZÍSKAL PROFESORU
Do nového vedení Vysoké školy ekonomické se zapojí také člen katedry informačních
technologií Ota Novotný, který kromě vedení
katedry otevřel v roce 2019 jako akademický
ředitel datový MBA program Data Analytics
for Business Management powered by KPMG
a také se podílel na xPORT Business Acceleratoru, který na ekonomce působí již sedm let.
Ota Novotný bude působit na postu prorektora pro rozvoj a Corporate Relations.
Profesorem pro obor Statistika se stal Luboš
Marek, který vede katedru statistiky a pravděpodobnosti. Jmenovací dekret získal na
konci března od ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Petra Gazdíka.

CHCETE MÍT
INFORMACE
O FAKULTĚ?
PŘIHLASTE
SE K ODBĚRU
NEWSLETTERU
Rádi zůstáváme v kontaktu s našimi
absolventy, a proto pravidelně zasíláme novinky a pozvánky na akce, které
se konají na fakultě. Pokud vám pravidelné fakultní informace nechodí do
e-mailové schránky, zkontrolujte si
prosím, zda v Absolventském portálu
v sekci „Správa profilu“ – vlevo záložka
„Zasílané novinky“ máte zaškrtnuté
„Novinky a pozvánky na akce FIS“.
Všechny informace týkající se absolventů lze sledovat také na webových
stránkách fakulty.

TÝM Z FAKULTY VYTVOŘIL BALÍČEK
V SOFTWARU R NA SHLUKOVÁNÍ DAT
Zdeněk Šulc, Jana Cibulková a Hana Řezanková z katedry statistiky a pravděpodobnosti zveřejnili v článku nový balíček
Nomclust 2.0 v softwaru R. Nástroj pomáhá
s prací kvantitativních a nominálních dat za
pomoci měr podobnosti pro hierarchické

NA VZNIKU
ASOCIACE DĚKANŮ
EKONOMICKÝCH
FAKULT SE
PODÍLELA I NAŠE
FAKULTA

shlukování nominálních dat nebo představují nové metody pro zhodnocení kvality
shluků. Kromě uživatelské přívětivosti je
balíček kompatibilní s ostatními funkcemi
pro shlukování v softwaru R. Celý článek lze
dohledat v databázi Springer.

Na konci března vznikla na Univerzitě Pardubice Asociace děkanů ekonomických fakult. V rámci nového sdružení mohou děkani
ekonomických fakult diskutovat o aktuálních
problémech na vysokých školách, ale také
podpoří výzkum, spolupráci a usnadní předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.
Na úvodním zasedání se také diskutovala
problematika ukrajinských a ruských studentů – například přijetí ukrajinských běženců
ke studiu od nového akademického roku.
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NIKDY
STRANOU

S ABSOLVENTY
VE STŘEDU

Chvíli to vypadalo, že se svět vrací do
starých kolejí, a že my budeme moci
naplno pokračovat v tom, co umíme
nejlépe – ve stoprocentním nasazení
při výuce nových manažerů. S tím,
co se stalo na konci února, nepočítal
nikdo z nás. Bylo pro nás nepředstavitelné, že by v jednadvacátém století
mohl vypuknout podobný konflikt,
který ovlivní nejen miliony životů napadené Ukrajiny, ale i celý svět. Protože jsme však především lidé, bez
váhání jsme zapojili naše know-how
při koordinaci lokální pomoci.

Spolupráce s absolventy nás baví a naplňuje, pevně proto doufáme, že se nám bude
dařit na absolventských středách spolupracovat i nadále. K tomu ovšem potřebujeme
to nejdůležitější – vás. Absolventská středa
by bez absolventů asi existovat nemohla.
Uvítáme všechny, kdo mají chuť se podělit
o své zkušenosti, znalosti, zkrátka ty, kdo
chtějí všem ostatním předat kus sebe.

Pevně doufáme v co nejrychlejší konec, byť se tento zdá v současnosti
v nedohlednu. A já osobně doufám,
že se budoucnost nebude snažit
„trumfovat“ sama sebe, že rok 2023
nezačne pádem asteroidu či světovým hladomorem, ale že bude přinášet konečně dobré zprávy.
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.,
děkan Fakulty managementu

PRVNÍ
VLAŠTOVKY
SPOLUPRÁCE

Projekt Absolventské středy běží na Vysoké
škole ekonomické v Praze již dlouhou
dobu. V posledním roce jsme se k němu
konečně připojili i my, a to především díky
několika našim absolventům, kteří se neostýchali připravit si přednášku na vlastní
téma a s ní vystoupit před publikem. Tento
semestr jsme se tak mohli setkat s Láďou
Jelenem, který v současnosti zastává
pozici EVP Specialista Senior ve společnosti
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Se svou
přednáškou na téma Vratné lahve aneb
ženeme cirkularitu do otáček jsme mohli
nahlédnout do světa uhlíkové neutrality
a vratných obalů. Druhým byl Josef Řezníček, zakladatel marketingové agentury
Včeliště, který se s námi vydal do světa
ochrany osobních údajů.

O navazování spoluprací jsme se s vámi
podělili již v posledním čísle absolventského zpravodaje. Tentokrát se můžeme
pochlubit prvním zásadním výstupem spolupráce s Městem Jindřichův Hradec. Ten
se týká revitalizace sídliště Vajgar. Nejsme
sice architekti, stavaři ani zahradníci, přesto
jsme se ve spolupráci s městem pustili do
úvodní fáze revitalizace projektu. Tou byl
komplexní výzkum přímo mezi obyvateli
sídliště Vajgar, potažmo i dalšími obyvateli
města. Kromě přípravy celého komunikačního konceptu i komunikace samotné bylo
naším úkolem zjistit potřeby, přání, touhy
a všechny další podněty od co největšího
počtu respondentů, všechna tato data
zpracovat a předat je vedení města pro
následující strategická rozhodování o budoucnosti vývoje celé lokality.
Být součástí města pro nás není jen
výsada, ale i závazek, proto se snažíme
naše znalosti aplikovat do praxe tak, aby
naše domovské město bylo tím nejlepším
místem k životu.
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…A JAK ŽIJÍ
STUDENTI?

KOMUNITNÍ CENTRUM
POMÁHÁ UPRCHLÍKŮM

Všichni z vás jste byli našimi studenty a určitě si pamatujete všechny akce, kterých
jste se jako studenti účastnili. Ať už to byly
vzdělávací, kulturní, sportovní, či jiné,
o kterých dost možná raději ani nevíme.
Současní studenti ve vašich aktivitách
pokračují, rozvíjejí je, snaží se je posouvat
kupředu a dělají z fakulty a z Jindřichova Hradce místo, kde se člověk opravdu
nenudí. V letním semestru, navzdory všem
nepříjemnostem, o kterých jste mohli
číst dříve, tak opět fakulta mohla naplno
žít studentským životem. Pod taktovkou
univerzitního sesterstva Alfa Fí jsme si
tak mohli užít Culture fest – akci, na níž
studenti prezentují různé světové kultury,
a to především prostřednictvím národních
kuchyní. Mohli jsme tak ochutnat speciality Slovenska, Ukrajiny, Kazachstánu, Itálie,
Spojených států amerických a dalších.
Mezi další akce patřil například Alfa bazar,
během nějž si mohli návštěvníci oživit
svůj šatník a finančně tak podpořit Klub
cystické fibrózy.

Bezprostředně po začátku ozbrojeného
konfliktu jsme na Fakultě managementu
začali hledat cesty, jak se zapojit do pomoci. Tou nejviditelnější bylo okamžité zřízení
komunitního centra pro uprchlíky z Ukrajiny. Dali jsme si za cíl to nejpodstatnější –
pomoci při prvotním kontaktu s Českou republikou. V době, kdy se oficiální pomoc ze
strany České republiky teprve formovala,
jsme již nabízeli pomoc lokální. Uprchlíci,
ubytovatelé, zaměstnavatelé či charitativní
organizace – ty všechny jsme začali účinně
propojovat tak, aby vzniklo funkční soukolí
v prostředí regionu Jindřichohradecka.

Po dlouhé odmlce jsme si mohli užít také
nové divadelní představení spolku FaMa,
kterým tentokrát byla klasická česká pohádka Byl jednou jeden král. Derniéru představení si s námi užila i samotná zakladatelka
divadelního spolku, Dana Trefancová, s níž
jsme po skončení představení mohli zavzpomínat na začátky divadla na fakultě.
A protože k životu patří i sport, mohou se
naši studenti chlubit i skvělým výsledkem
z letošního Rektorského sportovního dne.
V souboji fakult se jim podařilo se značným náskokem vybojovat první místo.

Největší díky zde však nepatří nám, ale
našim studentům, především pak těm,
kteří sami pocházejí z oblastí zasažených
ozbrojeným konfliktem. Ti se od samotného začátku zapojili do běhu komunitního
centra, a kromě výuky základů českého
jazyka, s níž začali již 10 dnů po začátku
války, se z nich operativně stali neoficiální
tlumočníci. Jejich služeb využívaly jak
oficiální úřady, tak soukromé instituce, jako
jsou například banky či mobilní operátoři.

Fakulta rovněž podala pomocnou ruku
studentům z oblastí zasažených válkou,
kteří zde aktuálně studují. Ve spolupráci
s městem, jehož dceřiná společnost Služby
města Jindřichův Hradec s.r.o. v současnosti spravuje Švecovu kolej, jsme jim umožnili
překlenutí finančně obtížného období.
Stejně tak v návaznosti na jejich zapojení
v komunitním centru jim fakulta pomohla
překonat výpadek příjmů prostřednictvím mimořádných stipendií. Pomyslná
pomocná ruka byla rovněž podána deseti
studentům z ukrajinských univerzit, kteří
v průběhu března a dubna přijeli na fakultu. Pro ty bylo otevřeno několik krátkodobých anglických kurzů. Pro část z nich jsme
rovněž vybudovali improvizované ubytovací kapacity v prostorách pracoven pro
hostující profesory přímo v budově fakulty.

Kromě výuky jazyků a překladatelských
služeb jsme ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec, Charitou Jindřichův Hradec,
organizací YMCA Jindřichův Hradec,
skautským střediskem Zlatá růže Jindřichův Hradec či s organizací pionýrů zřídili
v prostorách fakulty základní zázemí, díky
kterému se mohli uprchlíci co nejrychleji
začít adaptovat na nový život na jihu Čech.
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VŠE HOSTILA 166. ZASEDÁNÍ PLÉNA
ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ
Na Vysoké škole ekonomické v Praze se
2. a 3. června 2022 uskutečnilo zasedání
Pléna České konference rektorů (ČKR)
a zároveň také Společné zasedání se
Slovenskou rektorskou konferencí
(SRK). VŠE tak přivítala třicet sedm
rektorů a rektorek českých veřejných,
státních i soukromých vysokých škol
a dvacet dva ze Slovenska. V rámci
programu vystoupil také ministr
školství, mládeže a tělovýchovy Petr
Gazdík.
ČKR se během zasedání věnovala tématům
jako opatření, která usnadní českým vysokým školám pomoc ukrajinským studentům
a Ukrajině, aktuální problematice českého
vysokého školství (financování vysokých škol,
vízová politika) či možnostem studia zahraničních studentů. Mezi hosty patřil také Ivan
Barančík, předseda Národního akreditačního
úřadu nebo Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní
a konzulární. Usnesení ze 166. zasedání Pléna
ČKR je k dispozici zde.
Společné zasedání ČKR a SRK mělo na programu diskuzi o aktuálních problémech do-

mácího a slovenského vysokého školství.
Usnesení je k dispozici zde.
Česká konference rektorů:
ČKR, založená v lednu 1993, je sdružení rektorů
všech dvaceti šesti veřejných, dvou státních
a některých soukromých (18) vysokých škol

v ČR. Jejím posláním je zabývat se zásadními
otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje
a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných
zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací .

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 jsou také vytvořeny skupiny Absolventi VŠE pro české absolventy a nově i Alumni VŠE pro absolventy zahraniční, kde komunikace probíhá v angličtině. 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

ZPRAVODAJ
PRO ABSOLVENT Y VŠE
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