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Devátý ročník společenské akce 
Reprezentační ples VŠE se bude konat 

ve středu 4. prosince 2019 v pražské Lucerně. 
Letošní ročník je ve stylu black&white. 

Můžete se těšit na bohatý program, 
jehož vrcholem bude vystoupení finalistů 
soutěže Talent VŠE 2019. Absolventi mají 

možnost získat vstupenku na sezení na ples 
v rámci členství v Klubu absolventů. Více 

o Reprezentačním plesu VŠE vám prozradí 
stránka ples.vse.cz

VŠE má tisíce studentů, absolventů i pedagogů. Jsou 
mezi nimi úspěšní sportovci, tanečníci, hudebníci, 
komici a další. Cílem této soutěže je ocenit talent, 

který zůstává v porovnání se zaměřením VŠE poně-
kud v pozadí. Tradiční talentová soutěž se bude konat 
ve čtvrtek 21. listopadu 2019 na VŠE ve Vencovského 

aule. Do soutěže se mohou hlásit i absolventi. Ukažte, 
že ekonomové jsou schopní i v jiných oborech a před-
veďte své umění a talent. Více na webu talent.vse.cz

REPREZENTAČNÍ PLES VŠE SOUTĚŽ TALENT VŠE

ZIMNÍ SPORTOVNÍ KURZY 
Centrum tělesné výchovy a sportu pořádá pro absolventy VŠE sjezdové a snowboardové kurzy pro pokročilé: 

Zveme vás

10.–18. ledna 2020 ve Francii
Tignes
Bližší informace vám poskytne Josef Pintíř  
(email: josef.pintir@vse.cz).

1.–8. února 2020 v Itálii Marilleva
Folgarida, Madona di Campiglio, 
Bližší informace vám poskytne Jindra Musilová  
(email: jinmus@seznam.cz).

https://ples.vse.cz/
http://talent.vse.cz
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ABSOLVENTSKÉ STŘEDY
Více o projektu Absolventské středy najdete 
na absolventi.vse.cz Těšíme se na setkání!

BEZPLATNÁ REGISTRACE: 
https://absolventi.vse.cz/muj-ucet/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/

13. LISTOPADU
EFEKTIVITA A SPOKOJENOST 

Přednášku představí Ing. Jiří Doležal, 
spoluzakladatel motivačního diáře 
DOLLER. V současnosti pracuje pro 
společnost Universy s.r.o. Kromě toho pan 
Doležal pořádá konferenci Úspěchobraní, 

Lifehacking a workshopy, kde sdílí tipy a techniky pro 
produktivnější den. V rámci přednášky se dozvíte: 

 . Jak funguje mozek (jen nutný základ) . Jak být efektivní (a přitom si to užít) . Jak mít víc energie (a k tomu ušetřit za Redbully) . Jak se efektivně učit (zapomeňte na biflování) . Jak lépe zvládat své náročné povinnosti

20. LISTOPADU
MŮJ PŘÍTEL STRACH

Přednášku představí Dušan Kříž, mentální 
kouč a profesionální freestyle snowboar-
dista. Soutěžil v nejvyšších soutěžích 
světového poháru i na mistrovství světa. 
Pan Kříž studoval mentální koučink, 

prošel si certifikací od ICF a stal se akreditovaným 
koučem ACC. Za 90 minut získáte znalosti a techniky: 

 . Jak funguje váš mozek (jen nutný základ) . Jak naslouchat strachu (a nenechat se jím ovládat) . Jak strach využít jako hnací motor (a přitom se nespálit)

27. LISTOPADU
REGULACE A DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM

Přednášku představí Ing. Tomáš Nidetzký, 
člen bankovní rady a viceguvernér České 
národní banky (ČNB). ČNB provádí dohled 
nad bankovním sektorem, družstevními 
záložnami, kapitálovým trhem, 

pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy 
penzijních společností, směnárnami a dohled nad 
institucemi v oblasti platebního styku.

11. PROSINCE
AGILE VE VODAFONU
Přednášku představí Martin Jech, Scrum Master, a Tomáš 
Hanka, Product Owner, ze společnosti Vodafon. Na před-
nášce se dozvíte: . Co je to Agile . Jaké jsou principy Agilu . Kdo je Scrum Master, co je Squad a Sprint . Jaké jsou rozdíly oproti Waterfallu . Využití Agilu ve Vodafonu

Zveme vás

Srdečně vás zveme na sérii přednášek v rámci Absolventských střed, 
které se uskuteční na VŠE vždy ve středu od 18:00 

http://absolventi.vse.cz
https://absolventi.vse.cz/muj-ucet/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/
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Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy 
ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení 
ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí 
a účetnictví mezi univerzitami střední a vý-
chodní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce 
být ve svém oboru mezinárodně respektovanou 
fakultou založenou na výzkumu a spolupráci 
s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím 
svých pracovníků a absolventů naplňuje svou 
sociální, morální a enviromentální odpověd-
nost veřejné vysoké školy.

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

KE SPLNĚNÍ CÍLŮ FAKULTY 
PŘISPÍVAJÍ PRACOVNÍCI 
NÁSLEDUJÍCÍCH KATEDER 
A FAKULTNÍCH PRACOVIŠŤ: 
» Katedry a další útvary
» Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
» Katedra didaktiky ekonomických předmětů
» Katedra financí a oceňování podniku
» Katedra finančního účetnictví a auditingu
» Katedra měnové teorie a politiky
» Katedra manažerského účetnictví
» Katedra veřejných financí
» Institut energetické ekonomie
» Institut strategického investování

fakulty

Fakulta financí a účetnictví je přední univerzitní 
pracoviště v České republice zaměřené na oblast 
financí a účetnictví. Fakulta je držitelem institucionální 
akreditace na studijní programy bakalářského, 
navazujícího magisterského i doktorského studia 
a rovněž akreditace pro habilitační a profesorská řízení. 
Vychovává odborníky v oblasti financí, peněžních 
institucí, peněžních a kapitálových trhů, daňové správy, 
v oblasti teorie a praxe finančního i manažerského 
účetnictví, auditingu a dále v oblasti finančního řízení 
a kontroly podniků a jejich oceňování. Kromě toho 

vychovává v specializovaném studijním programu také 
pedagogy pro střední a vyšší odborné školy. 

Vysokou úroveň fakulty potvrzuje to, že se každoročně 
umísťuje na předních místech v žebříčku ekonomických 
fakult v národním i mezinárodním měřítku. Mezi hlavní 
priority fakulty patří vysoká odborná kvalita absolventů 
a jejich vynikající uplatnění na trhu práce, vědecko-
výzkumná činnost těžící z úzkého kontaktu fakulty 
s tuzemskými i mezinárodními odbornými organizacemi. 
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KURZY CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ
Z úzkého propojení fakulty s praxí vyplývá i její 
zapojení do celoživotního vzdělávání, které Vysoká 
škola ekonomická v Praze poskytuje. 

Fakulta nabízí tradičně největší množství kurzů pro od-
bornou veřejnost, kromě toho pořádá každoročně velké 
množství odborných konferencí, seminářů a workshopů. 
Mezi kurzy celoživotního vzdělávání s nejdelší tradicí 
patří kurz „Peněžní ekonomie a bankovnictví organizo-
vaný katedrou bankovnictví a pojišťovnictví nebo „Con-
trolling jako nástroj efektivního řízení podniku“ katedry 
manažerského účetnictví. S velkým úspěchem se setkaly 
také kurzy celoživotního vzdělávání organizované na za-
kázku pro nejrůznější instituce jako například Česká 
školní inspekce, Komora daňových poradců ČR nebo Ge-
nerální finanční ředitelství. Ve spolupráci s Finanční sprá-
vou připravila fakulta pro vybrané pracovníky finančních 
úřadů vzdělávací cyklus umožňující jim získat bakalářské 
vzdělání. Mezi novinky, které fakulta nabízí zájemcům 
z praxe patří také studium MBA se zaměřením na oceňo-
vání nemovitostí na katedře financí a oceňování pod-
niku. Více informací o kurzech celoživotního vzdělávání 
získáte na webových stránkách FFÚ na adrese:  
http://ffu.vse.cz

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ:
Fakultě se v minulosti podařilo získat několik me-
zinárodních profesních akreditací usnadňujících 
našim absolventům snazší přechod do regulova-
ných profesí, jako jsou například auditoři, certi-
fikovaní účetní v rámci kvalifikace ACCA, ICAEW, 
KAČR a SÚ nebo certifikovaní finanční analytici 
v rámci kvalifikace CFA Institute. 

Studenti fakulty využívají výhod plynoucích z udělení 
akreditace tím, že mají přístup k studijním materiá-
lům, slevy nebo stipendijní místa na zkouškový systém 
a zejména pak výhodu uznání zkoušek absolvovaných 
na naší fakultě ve zkouškovém systému daných profes-
ních institucí tak, že je nemusí znovu vykonávat.
Pracovníci Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze jsou 
dlouhodobě aktivní v řídicích funkcích profesních or-
ganizací jako je Komora auditorů ČR, Svaz účetních, 
Komora certifikovaných účetních, Národní účetní rada, 
Komora daňových poradců ČR a fakulta se v řadě oblastí 
podílí nejen na připomínkování, ale aktivně i na tvorbě 
právních předpisů například ve spolupráci s Minister-
stvem financí. Fakulta financí a účetnictví je řešitelem 
projektů smluvního výzkumu, v rámci kterých lze využít 
i inovační vouchery a které umožňují propojení výzkum-
ných kapacit fakulty a požadavků soukromých firem. 
Odborníci fakulty jsou zpracovateli řady odborných sta-
novisek a posudků pro podniky, instituce a soudy.

INTERNACIONALIZACE
Fakulta se aktivně podílí na činnosti odborných mezinárodních organizací a každoročně roste počet studentů vyjíž-
dějících na semestrální studium do zahraničí i nabídka kurzů vyučovaných na fakultě v cizích jazycích. Kromě doktor-
ského studia v angličtině, které fakulta nabízí, je na fakultě akreditován i navazující magisterský program Master in 
Finance and Accounting (MIFA) vyučovaný v angličtině. Studenti tohoto studijního programu mají jedinečnou šanci 
získat v rámci programu Double Degree během jednoho studia dva diplomy, a to buď na Université catholique de 
Louvain nebo na Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

fakulty
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19. ročník Pedagogické konference pro učitele 
odborných předmětů na středních a vyšších od-
borných školách se uskuteční v sobotu 30. listo-

padu v Likešově aule VŠE v Praze.

V pátek 6. prosince 2019 pořádá Národní účetní 
rada, které je Fakulta financí a účetnictví VŠE 

v Praze členem, již 10. ročník odborného semi-
náře, který se bude konat ve Vencovského aule 

VŠE v Praze a na který Vás srdečně zveme.

Konferenci pořádá Fakulta financí a účet-
nictví VŠE v Praze již od roku 2011 vždy 

začátkem února (termín pro rok 2020 bude 
upřesněn) a je zaměřena na aktuální otázky 
změn na finančních trzích způsobených níz-
kými úrokovými sazbami a dalšími faktory, 
mezi něž patří především evropská i lokální 
regulace a nové finanční technologie, které 
přinášejí strukturální dopady do nastavení 
finančního trhu, jak z pohledu producentů 

finančních nástrojů, tak i v jejich vztahu 
ke klientům. K této problematice přináší 

konference reprezentativní přehled názorů 
z oblasti regulace a dohledu, z praxe finanč-
ních institucí a distributorů finančních pro-
duktů a rovněž z pohledu akademické obce.

PEDAGOGICKÁ 
KONFERENCE 2019

10. ROČNÍK SEMINÁŘE 
NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADY

KONFERENCE „ROZVOJ  
A INOVACE FINANČNÍCH  

PRODUKTŮ“ 2020

POZVÁNÍ NA AKCE FAKULTY

fakulty
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fakulty
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POSLÁNÍM FMV ALUMNI CLUBU JE: . vytvářet a udržovat spojení mezi současnými a budoucími absolventy . podporovat interakci absolventů s celou fakultou . zprostředkovávat hodnotné kontakty pro rozvoj kariéry . poskytovat absolventům příležitosti k celoživotnímu vzdělávání . šířit úspěchy svých absolventů

Petra Skrbková
Prezidentka klubu

British Chamber of 
Commerce – Senior 

Consultant
Mezinárodní poli-
tika a diplomacie,  

Alumni 2017

Lucie Halamová

Podle Lucie –  
zakladatelka,  

majitelka 
a lektorka

Cestovní ruch, 
Alumni 2016

Milan Hašek

Raiffeisenbank 
– SEMM Relati-

onship Manager 
Junior

International  
Business,  

Alumni 2017

Jan Kotík

Škoda auto –  
Specialist HR 

Diversity
Evropská inte-
grace, Alumni 

2016

Vít Rožmberský

Tachovské SPV –  
Business Develop-

ment Manager
Economics of 

Globalisation and 
European Integra-
tion, Alumni 2015

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Během své činnosti uspořádal klub již několik akcí. Patřil 
mezi ně třeba Alumni Business Speed Networking, event 
k získávání profesionálních business kontaktů. Absolventi 
tak mohli objevit nové příležitosti, partnery nebo trendy 
z oboru v rámci komunity absolventů Fakulty mezinárod-
ních vztahů.

Další akcí byl také FMV kvíz: Alumni edition, který navá-
zal na tradici studentského kvízu. Pohodový večer, kde se 

týmy složené z absolventů a jejich bývalých vyučujících 
utkali ve vědomostní soutěži na téma „Svět“. 

Doufáme, že se brzy na jedné z dalších akcí uvidíme, 
a že s námi najdete to, co hledáte – staré přátele, nové 
členy týmu, znalosti a informace nebo prostě jen zá-
bavu. Navštivte nás na webu: 
 
https://fmv.vse.cz/fmvalumniclub/

fakulty

FMV ALUMNI CLUB UŽ FUNGUJE VÍCE NEŽ ROK
V červnu letošního roku slavil první výročí své činnosti 
nově založený FMV Alumni Club. Klub je tu od toho, aby 
propojoval absolventy nejen mezi sebou, ale i s fakultou 
a jejími současnými studenty. 

A JAK KLUB FUNGUJE? 
Řídí ho Board of Alumni v čele s prezidentem, všichni 
z řad absolventů FMV. Současní členové Boardu jsou:
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FMV ZAHÁJILA ALUMNI  
MENTORING PROGRAM, 
KTERÝ SPOJUJE STUDENTY 
S ABSOLVENTY
Mentoring je proces předávání zkušeností, znalostí a do-
vedností 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 nej-
lépe uplatnit své schopnosti.

Oficiální část Mentoring programu začíná v říjnu a trvá 
do května. Není ale neobvyklé, že si dvojice profesio-
nálně rozumí a udržuje kontakty i nadále.

Mentory i mentee čeká úvodní společné setkání. Pak 
už se scházejí vybrané dvojice spolu. Doporučena je 
jedna schůzka měsíčně po celou dobu trvání programu. 
Schůzky mohou být osobní, nebo online, třeba přes 
Skype.

KDO JSOU NAŠI MENTOŘI?
Mentory jsou zkušenější absolventi fakulty, kteří se 
už několik let pohybují v praxi. Rádi by své zkušenosti 
předali dále a byli studentům, které přechod do praxe 
teprve čeká, oporou. 

KDO JSOU NAŠI MENTEES?
Mentees jsou současní studenti magisterského studia, 
3. ročníku bakalářského studia nebo mladí absolventi. 
Mentees mají zájem o aktivní rozvoj, osobní růst a přejí 
si co nejlépe uplatnit vlastní potenciál. Mají zájem zori-
entovat se ve svém vybraném oboru ještě před nástu-
pem do práce, nebo svůj budoucí obor teprve poznat.

Ve středu 16. 10. proběhlo zahájení prvního ročníku 
Alumni mentoring programu. Welcome meeting pro-
běhl v Akademickém klubu a otevřel ho svou řečí děkan 
fakulty, doc. Josef Taušer, který poděkoval absolventům, 
ale i studentům, a vyzdvihl důležitost propojení studia 
s praxí.

120 mentorů & mentees je zapojeno  
v 1. ročníku programu
32 hodin trvalo párování na základě  
přihlášek a motivačních dopisů studentů 
a profilů absolventů
24 různých oborů od marketingu,  
přes mezinárodních obchod až po IT nebo 
finance je zastoupeno našimi mentory 
– absolventy

Na nastavení celého programu s fakultou spolupracovala 
zakladatelka spolku Odyssey mentoring, který se věnuje 
mentoringu již od roku 2009. Tímto bychom Odyssey 
velmi rádi poděkovali za spolupráci, podporu a čas,  
který nám věnovali.

fakulty
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INTERNACIONALIZACE AKADEMICKÉHO SBORU  
A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ CENTRUM FMV

NOVÉ DOUBLE DEGREE SMLOUVY,  
DVA TITULY ZA JEDNO STUDIUM

 
Tato internacionalizace akademického sboru FMV probíhá formou obsa-
zování běžných pozic akademiků cizinci, zapojením do projektu semes-
trálních pobytů zahraničních výzkumníků na FMV a zejména pak pro-
střednictvím budování Mezinárodního výzkumného centra.

Pro Mezinárodní výzkumné centrum byli v posledních letech získáni 
špičkoví výzkumníci z Itálie, Německa, Rumunska, Ázerbájdžánu  
a Kazachstánu. V rámci semestrálních pobytů působili na FMV dva vý-
zkumníci z USA, dva z Polska a dva z Číny. Na běžné akademické pozice 
pak byli přijati kolegové z Brazílie, Indie, Německa, Srbska a Ruska.  
Na katedře anglického jazyka pak dlouhodobě působí dva Britové  
a dva Američané. 

S výše zmíněnou finskou školou a dalšími sedmi univerzitami úspěšně 
probíhá obdobný program na úrovni navazujícího magisterského studia. 
Pro vynikající a motivované studenty se jedná o příležitost, jak významně 
zvýšit svoji konkurenceschopnost na evropském pracovním trhu. 

Josef Taušer
děkan fakulty

„Důležitou součástí strategie široké internacionalizace jako klíčové rozvojové 
aktivity fakulty je vedle studentských mobilit a zahraničních stáží také snaha 
o vytvoření skutečně mezinárodního prostředí přímo na fakultě,“ říká děkan 
fakulty doc. Josef Taušer.

Radek Čajka
proděkan pro zahraniční 

vztahy a PR

„FMV se podařilo uzavřít dvě nové double degree dohody pro anglicky vyučo-
vaný bakalářský program International Business, a to konkrétně s University 
of Vaasa (Finsko) a OTH Regensburg (Německo). Vybraní studenti stráví po-
slední rok studia na partnerské škole, a kromě českého titulu získají i titul finský, 
resp. německý,“ říká proděkan Radek Čajka.

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU
 
Markéta Lipavská 
Alumni Relations 
Fakulta mezinárodních vztahů
E-mail: marketa.lipavska@vse.cz
Web: fmv.vse.cz/absolventi

f

in

fakulty
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STUDENTI FMV NA STÁŽÍCH PO CELÉM SVĚTĚ

FMV ZAHÁJILA FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM PRO ROZVOJ  
PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Ke studiu na FMV již několik let patří také akreditované stáže v délce 3 
až 6 měsíců po celém světě. Ty jsou na některých programech povin-
nou alterna tivou k zahraničnímu studijnímu pobytu. V tomto zimním 
semestru proběhne přes 30 stáží v zahraničí, a to jak v Evropě, tak v Se-
verní a Latinské Americe, v Asii i v Austrálii. 

 

Dále FMV nabízí stáže na zastoupeních CzechInvest (Düsseldorf nebo 
Soul), ambasádách, Českých centrech nebo zastoupení Czech Tourism. 
Několik stážistů bude v zahraniční pracovat pro soukromé firmy.

Fakulta své stážisty podpoří ze stipendijního fondu, a to částkou, která 
na zimní semestr v souhrnu přesáhne 700 000 Kč. Stáže po Evropě jsou 
navíc podpořeny z fondů Erasmus+.

VÝROČNÍ KONFERENCE FMV LETOS NA TÉMA ENERGETIKY BUDOUCNOSTI
Fakulta mezinárodních vztahů pořádá výroční kon-
ferenci věnovanou diskuzi o konkurenceschopnosti 
České republiky a její budoucnosti v měnícím se glo-
bálním prostředí již od roku 2014.

Letošním tématem byla energetika budoucnosti. Na kon-
ferenci vystoupil např. Radoš Horáček (DG ENER, Evropská 
komise), Hans-Jochen Luhmann (Wuppertal Institute for 
Climate, Environment and Energy) nebo Edward Robinson 
(Culmer Raphael consulting). Hlavním partnerem konfe-
rence byla společnost E.ON a Zastoupení evropské komise 
v České republice.

Pavel Hnát
proděkan pro pedagogickou

činnost

„Zahraničním stážím tradičně dominují ty na zahraničních zastoupeních 
agentury CzechTrade, např. Chicago, Sydney, Düsseldorf, Mexico City, 
Calgary nebo Bogota,“ říká doc. Pavel Hnát, proděkan pro pedagogiku.

fakulty

Program nabízí financování rozvoje kariérních plánů 
akademických pracovníků prostřednictvím školících pro-
gramů, odborných seminářů či vzdělávacích workshopů 
v souladu s akademickým profilem. Důraz je kladen 
zejména na školení v zahraničí a rozvoj kompetencí pro 
moderní výuku.

Díky programu se tak vyučující FMV zúčastní školení 
na zahraničích univerzitách jako je Munich Business 

School, Universidad de Cádiz, Bell School Cambridge, 
na kurzy případových studií nebo na vzdělávací akce 
mezinárodních konsorcií jako je CEEMAN EdTech nebo 
konference Joint East Asian Studies.

Na pilotní ověření programu fakulta v roce 2019 vyčlenila 
rozpočet ve výši 602.000 Kč s tím, že po pilotním ověření 
se počítá se znásobením této částky pro rok 2020.
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FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
Již několik let je Fakulta podnikohospodářská 
držitelem prestižního ocenění mezinárodní ak-
reditace EQUIS a to jako jediná fakulta v České 
republice. Je to důkazem, jak špičkové výuky, 
tak i vynikajících akademických pracovníků, 
kvalitní vědecké činnosti i pevného propojení 
s praxí. V regionu střední a východní Evropy se 
stala teprve čtvrtou fakultou, která akreditaci 
získala. Akreditaci uděluje Akreditační komise 
European Foundation for Management 
Development (EFMD) a je určena pro nejlepší 
manažersky orientované fakulty.

Fakulta podnikohospodářská se ve svých ak-
tivitách zaměřených na absolventy soustředí 
především na rozvoj absolventských komu-
nit, kterých v rámci fakulty funguje celkem 
10. Komunity pro své členy pořádají aktivity 
různorodého charakteru. Cílem je informovat 
o aktuálním dění v oboru i na fakultě, ale také 
udržovat trvalé vazby mezi fakultou a  absol-
venty navzájem.

Po úspěšném dokončení magisterského studia se absolventi mohou zapojit  
do své absolventské komunity. Partnerství v rámci některé z 10 komunit  

může zahrnovat:

PARTNERSTVÍ ABSOLVENTSKÝCH KOMUNIT

» Workshopy » Přednášky » Mentoring » Networking

HR Alumni

Klub podnikání

Honors Academia CZ

Alumni VS Sales Management

Spolek studentů Arts Managementu

CEMS Alumni

Alumni Marketing

Klub mladých logistiků

Alumni VS Management kvality

Manažerská psychologie a sociologie Alumni

Pa
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
V nedávné době proběhlo dotazníkové šetření mezi absolventy 
vedlejších specializací FPH, kteří dokončili svá studia před méně 
než 10 lety. Cílem bylo získání zpětně vazby a informací o zařazení 
našich absolventů v praxi. Příkladem uvádíme výsledky dotazní-
kové šetření těchto vedlejších specializací: Sales Management (53 
respondentů), Management Kvality a Lean Six Sigma (46 respon-
dentů), Manažerská sociologie a psychologie (148 respondentů) 
a Marketing (165 respondentů).

MENTORINGOVÝ PROGRAM
Rádi bychom pomohli studentům v rozjezdu jejich profesní kari-
éry a nabídli jim spolupráci s mentory z různých oborů. Pokud by 
vás pozice mentora zaujala a chtěli se podělit o své zkušenosti, 
prosím, kontaktujte Petru Boučkovou (petra.bouckova@vse.cz), 
která Vám ráda sdělí podrobnosti.

http://fphmentoring.cz/mentoringovy-program/

PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI
O dalších zajímavých událostech se můžete dozvědět na na-
šich stránkách https://fph.vse.cz/.

fakulty
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ÚSPĚŠNÉ MEZIGENERAČNÍ  
PŘEDÁVÁNÍ RODINNÉHO 
PODNIKU  29. 11. 2019

Říká se, že konflikt může být jako 
jed, který otráví nejen rodinu, ale 
i firmu. Jak předcházet takovým 
konfliktům v rodinné firmě a jak 
je řešit, pokud už nastanou? Ma-
nuál na bezkonfliktní a pohodové 
vztahy v podniku i rodině vám 
poskytne kurz Úspěšné mezige-
nerační předávání rodinného 
podniku: procesy a postupy!

Klíčovými tématy kurzu jsou: . Role podnikatele při předávání 
firmy . Faktory úspěchu a neúspěchu  
při předávání firmy . Jak se vypořádat s dynamikou 
vývoje firmy a přitom zachovat 
šťastné vztahy v rodině . Jak otevřeně a upřímně  
komunikovat a rozhodovat  
v rodinné firmě

Více detailů ke kurzu  
a přihlášku najdete zde:  
https://kurzyfph.vse.cz/cs/
detail-kurzu/predavani-rodinne-firmy

MEZINÁRODNÍ PROJEKTOVÝ 
MANAGEMENT 
28. 11. – 30. 11. 2019

Jste pověřeni řízením mezinárod-
ních projektů, nebo jste členem 
multikulturního projektového 
týmu? Podílíte se na projektu ne-
přímo např. jako korporátní spon-
zor? Pak by Vás mohl zajímat kurz 
Mezinárodní projektový manage-
ment v angličtině!

Klíčovými tématy kurzu jsou: . Dovednosti související  
s projektovým managementem  . Obchod a pracovní etika  . Pojetí času a hospodaření s časem  . Team building v individualistic-
kých/kolektivistických kulturách  . Řešení konfliktů  . Praktická aplikace zahrnující situ-
ační analýzy založené na případo-
vých studiích a akčním výzkumu 
doplněná o použití videa, rozho-
vory a simulace 

Více detailů ke kurzu a přihlášku 
najdete zde: 
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-
-kurzu/mezinarodni-projektovy-man-
agement-v-anglictine

KURZY MBA PROGRAMU

Chcete si vyzkoušet, jaké to je být 
studentem našeho exekutivního 
MBA programu? Nebo vás zaujalo 
zajímavé téma, kterým chcete 
obohatit své dosavadní znalosti? 
Přihlaste se do otevřených kurzů 
nebo si zkuste celý modul! Pokud 
se následně rozhodnete přihlá-
sit do MBA programu, kurzovné 
za absolvované kurzy vám ode-
čteme ze školného. A na co se 
můžete těšit?

Modul BUSINESS AND ENTRE-
PRENEURSHIP a jeho kurzy 
v angličtině:  . 8. – 9. 11. 2019 Investment Deci-

sion Making . 22. – 23. 11. 2019 Business 
Valuation . 6. – 7. 12. 2019 Entrepreneurship

Modul HR MANAGEMENT a jeho 
kurzy v češtině: . 8. – 9. 11. 2019 HR Management  . 10. – 11. 1. 2020 Intercultural 

Management 

OTEVŘENÉ KURZY INSTITUTU MANAGEMENTU FPH
INSTITUT MANGEMENTU, samostatné pracoviště Fakulty podnikohospodářské zabývající se exekutivním vzděláváním, 
vám přináší několik zajímavých tipů z podzimních otevřených kurzů… 

Rádi podpoříme Vaše úsilí v oblasti vzdělávání a jménem našeho týmu IM se těšíme na spolupráci s Vámi.
Ing. Hana Dvořáková      Markéta Dianová, Ph.D., MBA 
Koordinátor exekutivního vzdělávání   Výkonná ředitelka 
Institut managementu     Institut managementu 
hana.dvorakova@vse.cz     marketa.dianova@vse.cz

fakulty
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FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
VÁŽENÉ ABSOLVENTKY, VÁŽENÍ ABSOLVENTI,

jsme rádi, že jste se rozhodli 
dnešní večer strávit v místech, 
která vám jistě připomínají 
zážitky z dob vašeho vysoko-
školského studia. Právě vysoko-
školský život, jeho krásy i úskalí, 
vzniklé kontakty a přátelství 
na celý život jsou hodnoty, kte-
rým jsme se rozhodli na Fakultě 
informatiky a statistiky ještě více 
věnovat a rozvíjet je. Odborně 
jsme se vydali směrem propojení 
informatiky a moderních statis-
tických metod, v duchu tvrzení, že 
data jsou základem pro rozhodo-
vání a hýbou světem. V následu-
jícím textu se dozvíte o klíčových 
aktivitách, kterými se snažíme 
život naší fakulty rozvíjet pro-
fesně i lidsky. 

Začínáme u těch nejmladších, u stu-
dentů středních škol, tedy našich 
uchazečů. Ukázalo se, že vysokoškol-
ský život je pro ně minimálně stejně 
nebo více důležitý v porovnání s pro-
fesí a odborností, kterou jim škola 

dá. Proto jsme se rozhodli v rámci 
kampaně Stačí se zeptat  
( www.stacisezeptat.cz) lákat stu-
denty právě na vysokoškolský život. 
Mají možnost se o něm dozvědět 
přímo od našich studentů, se kterými 
je kampaň propojuje a umožňuje 
uchazečům zeptat se na cokoliv. Díky 
takto laděné online komunikaci, kon-
taktní kampani, výjezdům studentů 
a pedagogů na střední školy se zvýšil 
počet podaných přihlášek do baka-
lářských programů Fakulty informa-
tiky a statistiky oproti loňskému roku 
o téměř 43 %. Jsme rádi, že zájem 
o matematiku, respektive statistiku, 
a informatiku i mezi mladými roste, 
když jim je představena lidsky a tak, 
aby pochopili její praktické uplatnění.

Co máme nachystáno nového pro 
nové studenty na bakalářském 
stupni? Optimalizovali jsme nabídku 
bakalářských oborů a nově je možné 
na fakultě studovat čtyři bakalářské 
studijní programy. Studijní programy 
Aplikovaná informatika, Informační 
média a služby a Multimédia v eko-
nomické praxi víceméně navazují 
na předešlé studijní obory. Velkou 

novinkou je propojení dřívějších 
čtyř kvantitativních studijních oborů 
do jednoho studijního programu 
s názvem Matematické metody 
v ekonomii, ve kterém je možné si 
po prvním roce vybrat jednu ze tří 
specializací, a to Datové analýzy 
a modelování (dřívější Statistické me-
tody v ekonomii), Ekonomická demo-
grafie nebo Ekonometrie a operační 
výzkum.

Na magisterském stupni je největší 
novinkou otevření prvního profesně 
orientovaného magisterského pro-
gramu na celé VŠE Data a analytika 
pro byznys. Program se orientuje 
na oblasti Data Science a Business 
Intelligence a přízvisko profesní 
znamená, že prim hrají praktické 
úlohy a součástí studia je i praxe 
ve vybrané firmě. Program propojuje 
informatiku a statistické metody jako 
dvě klíčové disciplíny, které pracují 
s daty a hledají, jak z nich vytvořit 
nové hodnoty.

Start nového magisterského pro-
gramu je koncepčně propojen se 
startem prvního datového MBA 
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programu Data & Analytics for Busi-
ness Management podporovaného 
společností KPMG, která je zároveň 
generálním partnerem fakulty. MBA 
program studuje prvních 14 stu-
dentů, tedy více, než jsme čekali. 
Jsme rádi, že je o studium MBA na FIS 
takový zájem. Mezi hlavní vyučované 
oblasti patří: řízení datové analy-
tiky v podniku, transakční datová 
analytika, prediktivní modelování 
a data science. Díky těmto znalostem 
absolventi budou umět řídit inovace 
a transformaci firem. Na hodinách 
lektorsky spolupracují akademici 
a odborníci z praxe, čímž se obě sféry 
propojují, a účastníci tak mohou 
na věci pohlédnout z různých úhlů 
zájmu a zkušeností. 

Fakulta informatiky a statistiky nabízí 
řadu možností i v oblasti celoživot-
ního vzdělávání. Novinkou mezi 
kratšími kurzy je Datové minimum 
pro business, na jehož zvládnutí vám 
stačí zhruba jeden týden. Účastníci 
se naučí rozhodovat na základě dat, 
budou umět hledat data, ověřovat 
jejich kvalitu, ale také z nich vy-
tvořit datové sety, vizualizovat je 
a následně závěry interpretovat pro 
stanovení strategie a business roz-

hodnutí. Kurz probíhá formou mana-
žerské hry. 

Kromě nových výzev fakulta pokra-
čuje v úspěšných projektech, jako je 
Data Science & Business Intelligence 
Academy. Třetí ročník odstartoval 
v září a skončí v lednu 2020. Absol-
venti akademie umí navrhnout a re-
álně implementovat znalosti do obou 
oblastí zájmu – od business analýzy 
přes dimenzionální modelování, im-
plementaci datového skladu a dato-
vých pump, distribuované systémy, 
práci s analytickými modely až k im-
plementaci navržených aplikací.

Na fakultě jsme nově připravili pro 
veřejnost řadu dalších kurzů, které se 
zaměřují jak na oblast zpracování dat 
(večerní škola R tvořená dvěma kurzy, 
jazyk SQL), tak i na oblast řízení pro-
jektů či řízení procesů správy dat, až 
po kurzy zaměřené na zlepšení réto-
rických a prezentačních dovedností. 
Aktuální nabídka kurzů pro veřejnost 
je uvedena na webu fakulty pod zá-
ložkou Kurzy pro veřejnost.
Každý z vás jistě bude souhlasit, že 
během studia je nutné získat praxi. 
Fakulta informatiky a statistiky vždy 
usilovala o to, aby studenti praco-

vali na reálných projektech, a aby 
podporovala studenty v podnikání. 
V dnešní době probíhají na fakultě 
projekty smluvního výzkumu, kon-
zultační a poradenská činnost, pro-
jekty aplikovaného výzkumu, práce 
kompetenčních center nebo aktivní 
spolupráce s xPORT Business Akcele-
rátorem VŠE v Praze. 

„Firmy také mohou s fakultou spolu-
pracovat v rámci partnerství, transferu 
znalostí prostřednictvím specializova-
ných kurzů a programů nebo inzercí 
prostřednictvím komunikačních kanálů 
fakulty. Studenti Fakulty informatiky 
a statistiky se dlouhodobě podílejí 
na řešení praktických projektů pro 
firmy, instituce veřejné správy i ne-
ziskový sektor. Všechny výše zmíněné 
aktivity koordinuje „
proděkan Dušan Chlapek 

Podrobnější informace lze nalézt 
na fakultních stránkách v sekci  
O fakultě – Spolupráce s praxí.

Přejeme vám krásný večer,
Vedení Fakulty informatiky 
a statistiky

fakulty

Národohospodářská fakulta VŠE 
v Praze nabízí zájemcům o stu-
dium možnost získat univerzální 
ekonomické vzdělání založené 
na výuce tradičních ekonomických 
a národohospodářských disci-
plín. V bakalářském, magister-
ském a doktorském stupni studia 
mohou studenti vybírat z oborů 
a specializací sahajících od eko-
nomické teorie přes hospodář-
skou politiku až po hospodářské 

dějiny, veřejnou správu a regio-
nální rozvoj nebo ekonomickou 
žurnalistiku. 

Ve studijních programech Náro-
dohospodářské fakulty přednáší 
ti nejlepší odborníci z celé České 
republiky. Důležitou součástí výuky 
je propojení teoretických znalostí 
s praxí, kterou zajišťují významné 
osobnosti z řad zástupců veřejné 
i soukromé sféry. O jednom z klíčo-
vých okamžiků nejnovější historie 
našeho státu, o transformačních pro-

cesech, přednáší studentům osoba 
nejpovolanější, jejich tvůrce, bývalý 
prezident České republiky Václav 
Klaus. V rámci dalších předmětů 
předávají studentům zkušenosti na-
příklad generální ředitel a předseda 
představenstva ČEZ Daniel Beneš, ře-
ditel programu České televize Milan 
Fridrich, vrchní státní zástupkyně 
Lenka Bradáčová, předseda organi-
začního výboru Prague Internatio-
nal Marathon Carlo Capalbo, ředitel 
redakce divize Economia Vladimír 
Piskáček, bývalý člen bankovní 

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
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Milé absolventky, milí absol-
venti,vítáme Vás u newsletteru 
pro absolventy, konkrétně jeho 
části věnované Národohospo-
dářské fakultě VŠE v Praze.

V následujících řádcích Vám představujeme, jaká je Vaše 
Alma Mater v současnosti a jaké jsou její úspěchy. Na tuto 
část následují informace „absolventského charakteru“. 
Představujeme Klub absolventů NF VŠE těm, kteří o něm 
doposud neslyšeli, dále se v této sekci dozvíte o akcích, 
které Klub absolventů NF VŠE pořádá, a o možnostech 
spolupráce s NF VŠE. Předně děkujeme Vám všem, kteří 
jste se již ke Klubu absolventů NF VŠE připojili, a zejména 
pak těm, kteří jste zůstali se svou Alma Mater v kontaktu, 
ať ve formě účasti.V neposlední řadě srdečně gratulujeme 
všem, kteří rozšířili v posledním akademickém roce naše 

absolventské řady. Jedná se o 172 bakalářů, 133 inženýrů 
a 6 doktorů!

Přejeme Vám příjemné čtení!
Klub absolventů NF VŠE

KLUB ABSOLVENTŮ NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY 

rady a viceguvernér ČNB, emeritní 
generální ředitel a předseda před-
stavenstva České spořitelny Pavel 
Kysilka, bývalí členové bankovní rady 
ČNB Pavel Řežábek, Eva Zamrazi-
lová, Kamil Janáček, Pavel Štěpánek, 
marketingový šéf několika volebních 
kampaní Jakub Horák a další. 

Vedle pedagogické činnosti je Náro-
dohospodářská fakulta významným 
centrem ekonomického výzkumu 
a vědy v českém i mezinárodním 
měřítku. V této souvislosti si zaslouží 
pozornost fakt, že Národohospodář-
ská fakulta dosahuje dlouhodobě 
nejlepšího výsledku v počtu článků 
v impaktovaných časopisech na pře-
počtený úvazek ze všech fakult Vy-
soké školy ekonomické v Praze. 

V roce 2018 bylo na NF VŠE řešeno 
6 grantů v rámci standardních pro-
jektů GA ČR a v roce 2019 přibyly 
další 3 projekty GA ČR, a dále jsou 
řešeny projekty od Horizon 2020 
a International Visegrad Fund’s.

Národohospodářská fakulta VŠE 
spolupracuje i s celosvětově uznáva-
nými ekonomy. Dne 10. prosince 2015 
obdržel na návrh Národohospodářské 
fakulty VŠE titul doctor oeconomiae 
honors cause prof. Richard Thaler, 

který následně přesně na den o dva 
roky později obdržel Nobelovu cenu 
za ekonomii. V roce 2017 převzal 

čestný doktorát na návrh Národohos-
podářské fakulty VŠE také německý 
ekonom Hans-Werner Sinn, který se 
v oblasti ekonomického výzkumu vě-
nuje obecné makroekonomii a v po-
sledních letech se zabýval především 

tématem evropské integrace a spo-
lečné evropské měny. Patří mezi nej-
citovanější evropské ekonomy.
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ZÁŠTITA MŠMT NAD 1. ROČNÍKEM „SOUTĚŽE O CENU 
DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VŠE 
V PRAZE O NEJLEPŠÍ STŘEDOŠKOLSKOU PRÁCI  
V OBLASTI EKONOMIE“
Národohospodářská fakulta VŠE získala záštitu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy pro zahajovací 
ročník soutěže pro středoškoláky. Studenti mohou 
do soutěže zaslat své seminární práce na ekonomická 
témata a vyhrát až 20 000 Kč. Cílem soutěže je podpořit 
zájem středoškolských studentů o ekonomii a podpořit 
nadějné studenty v jejich cestě za vyšším akademic-
kým vzděláním. Termín pro přihlášení do soutěže byl 
stanoven na 15. října 2019 a NF VŠE se těší vysokému 
zájmu z řad středoškoláků. Práce musí být odevzdány 
do 15. března 2020 a ke konci dubna 2020 proběhne 
slavnostní vyhlášení výsledků.

PROHLOUBENÍ INTERNACIONALIZACE FAKULTY
Na podzim 2018 Národohospodářská fakulta VŠE  
zahájila vyjednávání o prohloubení spolupráce se  
School of Economics, Shanghai University. V současné 
době fakulty realizují první společný projekt výměny 
magisterských studentů – na konci srpna 2019 přijely 
na NF VŠE tři studentky ze Shanghai University na vý-
zkumný a studijní pobyt. Studentky zde pracují na svých 
odborných článcích pod vedením mentorů z řad členů 
NF VŠE a navštěvují kurzy spolu se studenty z programu 
Economics and Public Policy. Obě fakulty taktéž spolu-
pracují na otevření magisterského double-degree pro-
gramu a na realizaci výměny akademických pracovníků 
a Ph.D. studentů.

NOVÝ MAGISTERSKÝ PROGRAM VYUČOVANÝ  
V ANGLICKÉM JAZYCE
Národohospodářské fakultě VŠE se podařilo úspěšně 
dokončit proces akreditace nového magisterského 
studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce. 
Program „Economics and Public Policy“ odpovídá svou 
strukturou obdobným programům vyučovaným na zá-
padních univerzitách. Studenti tak mají jedinečnou pří-
ležitost získat vzdělání mezinárodního charakteru přímo 
v Praze. Letos v září odstartoval první ročník tohoto 
magisterského programu.

REALIZACE ODBORNÝCH STÁŽÍ V OECD
Národohospodářská fakulta v rámci zahraničních odbor-
ných stáží spolupracuje se Stálou misí ČR při OECD  
v Paříži. Studentům tak nabízíme zajímavou pozici 
a velmi cennou zahraniční pracovní zkušenost, která jim 
může pomoci lépe obstát v konkurenčním boji na trzích 
práce při hledání budoucího zaměstnání. 

„Přínos této stáže je jednoznačný, a to jak v rovině osobní, tak 
profesní. Myslím si, že stáž na Stálé misi České republiky při 
OECD je velkým bodem v CV, který upoutá každého potenci-
álního zaměstnavatele. Každá zahraniční zkušenost, zejména 
pak praktického charakteru je zaměstnavateli oceňována.“ 
Tereza

ÚSPĚCHY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY 
V ROCE 2019

fakulty
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HODNOCENÍ ČASOPISU TÝDEN: NÁRODOHOSPODÁŘ-
SKÁ FAKULTA VŠE OPĚT NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Národohospodářská fakulta potvrdila svou pozici v čele 
ekonomických fakult veřejných a soukromých vysokých 
škol. I v posledním ročníku (2019) hodnocení ekono-
mických fakult v České republice, které pořádá časopis 
Týden, obhájila druhé místo. Je to již po deváté za sebou, 
co se Národohospodářská fakulta umístila nejhůře 
na druhém místě mezi ekonomickými fakultami v ČR.

AKREDITACE NOVÝCH PROGRAMŮ
Národohospodářská fakulta VŠE prošla úspěšně proce-
sem inovací a prodloužení akreditací současných baka-
lářských a magisterských programů. Zájemci o studium 
na NF VŠE si nyní mohou vybrat z bakalářských pro-
gramu Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa 
a regionální rozvoj a z magisterských programů Ekono-
mie, Hospodářská politika, Moderní hospodářské dějiny, 
Regionalistika a veřejná správa. 

Klub absolventů NF VŠE vznikl 
v roce 2017 s cílem umožnit ab-
solventům Národohospodářské 
fakulty VŠE v Praze kontakt se 
svou alma mater i po ukončení 
studia. Naším cílem je nejen 
zprostředkovat kontakt s děním 
na naší fakultě, ale také na-
bídnout absolventům možnost 
účastnit se zajímavých akcí pořá-
daných na NF VŠE a případně se 
do nich aktivně zapojit. 

Klub pořádá akce i pro současné stu-
denty tak, aby měli už nyní možnost 
se seznámit s aktivitami Klubu ab-
solventů a s možnostmi, které nabízí 
po ukončení jejich studia na fakultě.

PŘIDEJTE SE K NÁM!
Členství v Klubu absolventů NF VŠE 
Vám umožní účastnit se odborných, 
společenských, sportovních a dal-
ších akcí pořádaných klubem i Ná-
rodohospodářskou fakultou, čerpat 
výhody a slevy u partnerů fakulty, 
odebírat novinky z fakulty v podobě 
newsletteru přímo pro absolventy, 
ročenky NF VŠE a adresář 

a v neposlední řadě se setkávat se 
spolužáky z vysokoškolských studií. 

Klub absolventů NF VŠE se rychle 
rozrůstá, v současné době čítá více 
než 200 členů! Více informací na: 
nf.vse.cz

KLUB ABSOLVENTŮ NF VŠE

fakulty
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„Studium na NF VŠE mi dalo 
dobrý základ pro celou další 
profesní kariéru, naučila jsem se 
pracovat s textem, informacemi 
i daty, analyzovat problémy a za-
sazovat je do širšího kontextu.“

Doc. Ing. Eva  
Zamrazilová, CSc.
Předsedkyně Národní 
rozpočtové rady

„Národohospodářská fakulta 
na VŠE nabízí jak teoretické eko-
nomické vzdělání, tak praktické 
znalosti. Jako taková má tedy 
možnost svým studentům nastar-
tovat kariéry v mnoha různých 
oblastech.“

Ing. Petr Sedláček, 
Ph.D. 
Profesor ekonomie,  
University of Oxford

„Komu jde o detail, studuje mik-
roekonomii. Komu jde o globální 
pohled, studuje makroekonomii 
a její využití v praxi. To nabízí 
hospodářská politika. Myslím, 
že více než na Národohospodář-
ské fakultě VŠE se o hospodářské 
politice nikde nedozvíte.“

Ing. Vladimír Pikora, 
Ph.D. 
Hlavní ekonom společ-
nosti Next finance s.r.o.

PŘEDNÁŠKA ABSOLVENTA NF VŠE 
ING. MARTINA VRÁNY, MBA: „JAK 
SE STÁT ÚSPĚŠNÝM ANEB 1 OSOBA, 
NĚKOLIK PŘÍBĚHŮ A TISÍC  
UŠETŘENÝCH CHYB“  
2. 10. 2019

Absolvent Národohospodářské 
fakulty Ing. Martin Vrána, MBA se 
po letech vrátil na svou Alma Mater, 
aby předal své pracovní i životní 
zkušenosti současným studentům. 
Přednáška obsahovala několik men-
torských doporučení, které charakte-
rizují podstatné hodnoty úspěšného 
řízení jak vlastního osobního života, 
tak hlavně života profesního s dopa-
dem na business. Kombinovala ne-
tradiční a moderní formu prezentace 
aplikovanou na reálných situacích.
Studenti mohli reálně slyšet a zís-
kat doporučení založené na více jak 
desetileté zkušenosti z vedení týmu, 
time-managementu, určování silných 
a slabých stránek, pohovor v 21. sto-
letí a další. O úspěšnosti přednášky 
svědčí velmi pozitivní ohlasy z řad 
studentů.

Moc děkujeme Ing. Martinu Vránovi, 
MBA za jeho přednášku a doufáme, 
že bude brzy následován i dalšími 
z Vás – dalšími absolventy!

ABSOLVENTSKÁ 
STŘEDA
24. 4. 2019

Národohospodářská fakulta 
VŠE uspořádala 24. dubna 2019 
další přednášku v rámci cyklu 
Absolventských střed, tentokrát 
na téma „10 let po světové eko-
nomické krizi“.Přednášejícím byl 
v současné době jeden z nejci-
tovanějších ekonomů v českých 
médiích Ing. Štěpán  
Křeček, který je absolventem 
bakalářského i magisterského 
programu NF VŠE a nyní do-
končuje na NF VŠE doktorský 
program. Po přednášce násle-
dovala diskuse. Děkujeme všem 
zúčastněným!

DRUHÉ NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ 
KLUBU ABSOLVENTŮ NF VŠE
Na přednášku navázalo nefor-
mální setkání Klubu absolventů 
NF VŠE v restauraci Deštník, kde 
byl pro absolventy a členy NF 
VŠE připravený raut. Velmi nás 
těší široká účast a pozitivní vztah 
absolventů k jejich Alma mater!

AKCE KLUBU ABSOLVENTŮ NF VŠE

fakulty



21

„Mně osobně studium na Národo-
hospodářské fakultě hodně dalo 
a snažím se jí to vracet. Tudíž je 
mi ctí, že na její půdě dnes mohu 
přednášet. V rámci svých před-
nášek se snažím akcentovat to, 
čím je fakulta prvotřídní obec-
něji, a sice propojováním teorie 
a praxe. V tom spočívá její velká 
přidaná hodnota. Hodnota, která 
nezůstane jen na absolventském 
diplomu, ale pomůže k oprav-
dovému úspěchu i v reálném 
životě absolventa. O tom ostatně 
svědčí to, kolik absolventů této 
fakulty jedinečně uspělo nejen 
„papírově“, ale i v náročné praxi 
dneška.“

PhDr. Lukáš Kovanda, 
PhD. 
Hlavní ekonom společ-
nosti Czech Fund

VÝZNAMNÍ 
ABSOLVENTI NF 

VŠE V POSLEDNÍCH 
LETECH 

CHCETE SE I VY ZAPOJIT  
DO FAKULTNÍHO DĚNÍ?
MOŽNOSTÍ JE MNOHO: . účast na fakultních akcích, . setkání se studenty na přednáškách: předání  

Vašich zkušeností z praxe, . diskuze se studenty, . vedení či konzultace závěrečných prací, . exkurze ve Vaší firmě/instituci pro naše studenty, . a další, jsme otevřeni i Vašim návrhům!

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte vedoucí  
Klubu absolventů NF VŠE Ing. Adélu Zubíkovou  
(adela.zubikova@vse.cz).

fakulty
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Fakulta managementu, jako jediná mimopražská 
fakulta, sídlí v malebném jihočeském historickém 
městě Jindřichův Hradec. V letošním roce slaví vý-
znamné jubileum – 25 let existence. Za tu dobu pro-
šla fakultou řada známých jmen, její studijní obor 
se postupně vylepšoval a rovněž došlo i ke kom-
pletní rekonstrukci celých jejích prostor, včetně 
výstavby moderního Knihovnického a informačního 
centra a patra určeného pro specifickou podporu 
vědeckovýzkumných pracovníků a studentů doktor-
ské formy studia.

Ačkoliv se studijní program v průběhu let částečně 
měnil, vždy pro Fakultu managementu platilo, že při-
pravuje studenty po velmi kvalitní teoretické i praktické 
stránce na funkce ve středním a vyšším managementu 
všech firem i organizací jak soukromého, tak veřejného 
sektoru. Studijní program vždy odrážel požadavky trhu 
práce, a to nejenom získáváním potřebné praxe, ale i do-
stupností co nejlepších podmínek pro získání zkušeností 
prostřednictvím zahraničního studia či stáže v rámci 
partnerské sítě VŠE. To vše ve spojení se silnou značkou 
VŠE jsou důvody dlouhodobě velmi nízké míry neza-
městnanosti absolventů fakulty, kteří se bezproblémově 
uplatňují na národním i mezinárodním trhu práce.

FAKULTA MANAGEMENTU 

FAKULTA A STUDIUM
Vzhledem ke své velikosti nabízí Fakulta managementu 
zájemcům o studium pouze obor management. Ten 
však nabízí ve všech dostupných stupních a formách. 
Bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium 
lze studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. 
Právě díky kombinované formě umožňuje fakulta sklou-
bit studijní potřeby studentů s jejich zaměstnáním. Díky 
institucionální akreditaci, kterou získala celá VŠE, bylo 
možné v roce 2019 spustit nový studijní program, který 
umožňuje podporovat specifické potřeby studentů 
i dynamicky měnící se potřeby praxe. To se nejvíce od-
ráží v inovovaném systému specializací magisterského 
navazujícího programu. Doktorské studium vychovává 
a připravuje mladé vědeckovýzkumné pracovníky a je 
možné je studovat i v angličtině.

FAKULTA A VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
Vědecko-výzkumná činnost pracovníků Fakulty manage-
mentu se zaměřuje na všechny aspekty oboru manage-
ment. Díky dlouhodobému úsilí je fakulta pravidelně 
členem projektů na národní i mezinárodní úrovni. V sou-
časné době je například spoluřešitelem dvou projektů 
evropského programu INTERREG. Značný důraz je kladen 
na podporu interdisciplinárních týmů, které kombinují 
kvantitativní i kvalitativní přístup ke zkoumání různých 
aspektů oboru.

FAKULTA A PRAXE
Fakulta managementu si v průběhu let vybudovala širo-
kou síť partnerských organizací v soukromém i veřejném 
sektoru. Tato síť je neustále rozšiřována a zahrnuje i vý-
znamné nadnárodní společnosti. Velký důraz je kladen 
především na přínos praktických poznatků do vzdělávání 
studentů. I proto spolupracuje fakulta s významnými 
zaměstnavateli v regionu a jeho širším okolí. U těchto 
organizací mohou studenti získat během studia odborné 
praktické zkušenosti, zpracovávat kvalifikační práce 
a tím si významným způsobem usnadnit vstup na trh 
práce.

FAKULTA A INTERNACIONALIZACE
Přestože Fakulta managementu sídlí v menším jihočes-
kém městě, daří se jí otvírat své brány i návštěvám ze 
zahraniční. Je aktivně zapojena do partnerské sítě za-
hraničních univerzit VŠE, pravidelně tak hostí zahraniční 
vyučující přijíždějící přes program ERASMUS. Na fakultě 
se rovněž etablovaly i programy krátkodobé studentské 
mobility, v nichž se počet přijíždějících studentů neu-
stále navyšuje. Důkazem atraktivity fakulty a Jindřichova 
Hradce pro zahraniční studenty je bezpochyby velmi 
úspěšná první letní škola „Marketing Inspiration Summer 
School“, kterou se podařilo realizovat v srpnu 2019.

fakulty
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FAKULTA A ABSOLVENTI
Fakulta si svých absolventů váží a snaží se být s nimi pra-
videlně v kontaktu, i když mnoho z nich po absolutoriu 
nezůstává přímo v Jindřichově Hradci či jeho okolí. 

Pravidelně pro ně připravuje společná setkání, při nichž mají 
možnost opět navštívit prostory fakulty, popovídat si se za-
městnanci a užít si bohatý doprovodný program. Vzhledem 
k tradičnímu „rodinnému charakteru“ fakulty jsou však naši 
absolventi vítáni kdykoli i mimo tato setkání, což koneckonců 
často zaznívá i při slavnostních promocích.

O tom že se fakultě daří být s absolventy v intenzivním kon-
taktu, svědčí i jejich ochota aktivně se zapojovat do výuky, 
předávat své pracovní zkušenosti mladším kolegům, zapojovat 
jejich zaměstnavatele do partnerské sítě fakulty a poskytovat 
fakultě cennou zpětnou vazbu v rámci pravidelných absol-
ventských šetření.

CO VŠE JSME JIŽ USKUTEČNILI A CO PRO ABSOLVENTY 
CHYSTÁME?
Mezi tradiční akce, kterých se absolventi hojně účastní, patří 
reprezentační ples Fakulty managementu. Ten následující pro-
běhne v sobotu 14. března 2020. Svou tradici začíná mít i ab-
solventské setkání s názvem Homecoming, jehož první ročník 
proběhl v roce 2016 a druhý ročník byl realizován v říjnu 2018. 
Další ročník chystáme na rok 2020.

Absolventi fakulty jsou také pravidelně zváni na další akce, ať 
již formálního nebo neformálního charakteru. Letos se jednalo 
například o oslavu 25 let existence Fakulty managementu, 
která proběhla 26. října 2019.

Abychom byli k našim absolventům ještě blíže a lépe se nám 
s nimi komunikovalo, zřídili jsme pro ně Facebook skupinu: 
„Klub absolventů Fakulty managementu VŠE“, do níž umisťu-
jeme informace o všech akcích, které pro ně pořádáme a kte-
rých by se mohli účastnit. Hlavní komunikační platformu však 
představuje web Klubu absolventů. Ta umožňuje absolventům 
získávat nejen novinky z fakultního dění, ale i spravovat si 
vlastní profil, prezentovat své pracovní úspěchy a rovněž být 
v kontaktu s ostatními absolventy, zaměstnanci, příp. i studenty 
fakulty. Web je dostupný na této adrese: alumni.fm.vse.cz

Díky tomu, že je naše fakulta tou nejmenší ze svazku VŠE, 
vzniká mezi jejími vyučujícími, zaměstnanci, studenty i absol-
venty velmi těsné pouto. Často se vytvářejí pevná přátelství 
a fakulta tak působí jako jedna velká rodina. Budeme rádi, 
když si i vy najdete někdy cestu k nám, do naší rodiny. Na Fa-
kultu managementu. Protože Domov je na jihu.

fakulty
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Pracujete a chcete si osvojit jiný obor než ten, 
který jste vystudovali? Nebo máte zájem si oprášit 
a doplnit vzdělání právě ve vašem oboru? Pak byste 
neměli přehlédnout nabídku kurzů pro odbornou 
veřejnost, které VŠE nabízí v rámci celoživotního 
vzdělávání. 

Kurzy organizují jednotlivé fakulty a jsou určené pro 
firmy i jednotlivce. Vybrat si můžete z krátkodobých 
i dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti man-
agementu, marketingu a prodeje, personálního řízení, 
multimédií, oceňování majetku atd.
Během jednoho či více dní, v závislosti na koncepci 
kurzu, máte možnost osvojit si konkrétní problematiku 
pod vedením špičkových odborníků z praxe a vzdělá-
vání. Mezi účastníky kurzů patří jednotlivci i kolektivy 
z renomovaných komerčních firem, neziskových organi-
zací či institucí vládního sektoru.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KRÁTKODOBÝCH KURZŮ: . Rétorické a prezentační dovednosti . Úvod do procesů správy dat . Mezinárodní projektový management . Jazyk SQL: Trénink pro začátečníky a mírně pokročilé . Přeměny obchodních korporací, dispozice s podni-
kem, prodej a nákup společností (M&A), včetně práv-
ních, účetních a daňových aspektů

AKTUÁLNÍ NABÍDKA DLOUHODOBÝCH KURZŮ: . Čtyřsemestrální specializační studium Oceňování 
nemovitých věcí . Čtyřsemestrální specializační studium Oceňování 
podniku/Obchodního závodu

Kompletní přehled kurzů pro veřejnost je 
k dispozici na webu vse.cz/zajemci-o-studium/
kurzy-pro-verejnost/

Rozvojové a poradenské centrum se zaměřuje 
na kariérní rozvoj studentů a absolventů Vysoké 
školy ekonomické v Praze, zejména formou  
spolupráce s významnými českými  
a zahraničními firmami.

 . Zprostředkovává nabídky zaměstnání pro studenty 
a absolventy. . Zajišťuje psychodiagnostickou diagnostiku, kariérové 
poradenství, studenti a absolventi mají také možnost 
využít služeb akademické psychologické poradny. . Organizuje HR prezentace společností na univerzitě, 
kde se studenti doví více o dané společnosti, její fi-
remní kultuře, výběrovém řízení a jeho průběhu. RPC 
VŠE na tuto akci zajišťuje vhodnou místnost, regist-
raci účastníků a příslušnou propagaci události mezi 
studenty a absolventy školy – nejčastěji formou hro-
madného e-mailu registrovaným zájemcům, inzerce 
na webu RPC a na facebooku RPC. . Dvakrát ročně (v březnu a v říjnu) pořádá veletrh pra-
covních příležitostí ŠANCE. Veletrh umožňuje přímý 
kontakt mezi zástupci vystavujících společností a stu-
denty, příp. čerstvými absolventy. Pro návštěvníky je 
připraven také bohatý doprovodný program.  . Pro studenty, kteří nastupují do prvních ročníků, 
zajišťuje seznamovací kurzy, kde nejen poznají nové 
spolužáky, ale také se dozví praktické informace 
ohledně studia na VŠE. . Pro absolventy připravuje každoročně společensko-
-kulturní setkání „Absolventský večer“ a pro všechny 
příznivce VŠE již tradiční „Ples VŠE“.

V případě zájmu o jakoukoliv službu je možné se 
obrátit na pracovníky RPC (e-mail: rpc@vse.cz).

REZERVUJTE SI  
MÍSTO NA KURZECH 
PRO VEŘEJNOST,  
KTERÉ NABÍZÍ VŠE

ROZVOJOVÉ 
A PORADENSKÉ  
CENTRUM

vzdělávání
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STUDENTSTKÝ  
CARSHARING  
OSLAVIL PRVNÍ  
NAROZENINY

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ 
RADY EIASM HOSTILA VŠE
Zasedání akademické rady Asociace evropských manažerských vysokých 
škol EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management) se 
uskutečnilo 23. – 24. září na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zasedání 
bylo příležitostí pro setkání zástupců členských škol a sdílení zkušeností 
a klíčových myšlenek na téma zvyšování kvality výzkumu a podpory dok-
torských studijních programů. 

EIASM udělila také cenu prof. Peterovi J. Buckley z Leeds University Busi-
ness School za vědecký přínos k interdisciplinárnímu výzkumu.

O EIASM
EIASM byla založen v roce 1971 a sídlí v Bruselu. Posláním této meziná-
rodní asociace je přispívat ke zvyšování kvality výzkumu v oblasti mana-
žerských vědních disciplín a podporovat doktorské studijní programy. 
V rámci této mezinárodní sítě je v současné době registrováno 50 000 
vysokoškolských vědeckých a pedagogických pracovníků. EIASM sdružuje 
okolo 100 univerzit, výzkumných ústavů a tzv. business schools z 20  
evropských zemí. Vysoká škola ekonomická v Praze je dlouholetým čle-
nem a jako první vysoká škola ze zemí střední a východní Evropy měla 
zastoupení v nejvyšším vedení této prestižní asociace. Od roku 2015 je 
rektorka VŠE prof. Hana Machková zasedala členem výkonného výboru 
(Board of EIASM).

Stalo se

Uniqway je společným projektem VŠE, ČVUT, ČZU 
a Škody Auto Digilab. 
Cílem projektu je jednak propojit studenty VŠE s praxí, 
a jednak nabídnou českým i zahraničním studentům 
možnost využít služby sdílení osobních aut. Za rok fun-
gování projektu najezdilo celkem 1 800 registrovaných 
uživatelů více než 170 000 km. 496 registrovaných uživa-
telů z Vysoké školy ekonomické svědčí o zájmu o car-
sharing. Auta parkují v Italské ulici a na Jarově v objektu 

kolejí, a mohou je používat i registrovaní zaměstnanci 
VŠE. Po dlouhém jednání se nově podařilo vyjednat mož-
nost parkování v některých modrých zónách. Slavnostní 
oslava proběhla ve čtvrtek  
17. října 2019 za účasti rektorky prof. Ing. Hany Machkové, 
CSc., garanta projektu Ing. Petra Krále, Ph.D., který je 
vedoucím Katedry mezinárodního obchodu a student-
ského týmu VŠE. Při příležitosti prvního výročí úspěšné 
spolupráce byl dán do sítě i nový vůz značky Kamiq. Více 
informací o Uniqway: https://www.uniqway.cz/
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Aby se firma do programu mohla 
kvalifikovat, musí splňovat několik 
základních kritérií: Její roční výnosy 
dosahují minimálně 250 milionů Kč, 
na trhu funguje minimálně tři roky, 
má více než 15 zaměstnanců na plný 
úvazek, většinový podíl drží sou-
kromí vlastníci z České (nebo Sloven-
ské) republiky, ústředí firmy nebo 
hlavní centrum řízení sídlí v ČR (pro-
voz a výroba mohou být v zahraničí) 
a dodržuje zákony, daňové předpisy 
a etické zásady.

Kvalifikované firmy během programu 
získají odbornou podporu zkušených 
specialistů Deloitte. Pomůžou jim 
provést detailní analýzu fungování 
společnosti zaměřenou na strate-
gické a provozní aspekty. Firmy také 
získají nezávislé srovnání s nejlep-
šími společnostmi na globálním trhu. 
Na konci programu rozhodne porota 
složená z předních ekonomických 
odborníků o tom, které z přihláše-
ných firem získají certifikát „Best 
Managed Company“. Firmy se mohou 

hlásit a získávat certifikát stejně jako 
v ostatních zemích opakovaně.

„Program využívá osvědčenou globální 
metodiku Deloitte, která hodnotí kvalitu 
řízení firmy a managementu v oblastech 
strategického směřování, produktivity 
a inovací, firemní kultury a struktury 
řízení a také finanční výkonnosti,“ říká 
Miroslav Svoboda, lídr oddělení De-
loitte Private a programu Czech Best 
Managed Companies.

Partnery projektu Czech Best Man-
aged Companies jsou Czech Institute 
of Directors, mediální dům Economia, 
Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Technická univerzita v Liberci a Vy-
soká škola finanční a správní.

„VŠE již dlouho velmi úzce spolupracuje 
s firmou Deloitte a Fakulta podniko-
hospodářská se přímo na management 
specializuje. Je určitě zajímavé, pokud 
se v rámci různých firemních soutěží 
budeme zaměřovat nejen na výsledek, 
ale i na procesy, které k vynikajícím vý-

sledkům vedou,“ vysvětluje Jiří Hnilica, 
prorektor pro mezinárodní vztahy 
VŠE, proč se univerzita rozhodla pod-
pořit právě tento projekt.

„Chceme oceněným firmám umožnit 
přístup k předním soukromým firmám 
po celém světě. Program oceňuje celkový 
úspěch a kvality společností, včetně 
jejich top managementu. Zároveň jim 
nabízí odbornou podporu s cílem zajistit 
jejich úspěch také v budoucnu,“ dodává 
předsedkyně poroty BMC a výkonná 
ředitelka Czech Institute of Directors 
Monika Zahálková.

Program Best Managed Companies 
byl založen v roce 1993 v Kanadě 
a stal se nejvýznamnějším podni-
katelským oceněním svého druhu. 
Vedle Kanady jej dnes udělují v Ně-
mecku, Belgii, Nizozemí, Irsku, Itálii, 
Švédsku, Dánsku, Norsku, USA, Chile, 
Mexiku, Austrálii a Číně. Do roku 
2020 pak bude program rozšířen 
i do dalších klíčových zemí, napří-
klad do Francie, Velké Británie či 
Japonska.

Další informace naleznete na 
www.bestmanaged.cz.

VŠE JE PARTNEREM PROGRAMU  
BEST MANAGED COMPANIES

Společnost Deloitte spouští v Česku společně s VŠE a dalšími předními akademickými a institucionálními 
partnery globální program Best Managed Companies (BMC). V něm oceníme nejlépe řízené české soukromě 
vlastněné firmy. Získáním certifikátu „Best Managed Company“ se stanou součástí světové komunity nej-
lépe řízených soukromých společností.

stalo se
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ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE 
USPOŘÁDALO DRUHÝ ROČNÍK AKCE  
WELCOME BACK EVENT
Po úspěšném prvním ročníku zorganizovalo Oddělení zahranič-
ních styků VŠE (OZS) druhý ročník akce Welcome Back Event. 

Událost je určena studentům, kteří v minulém akademickém roce strávili 
jeden semestr studijně na partnerských univerzitách v zahraničí. Cílem 
akce bylo navázat na získanou zahraniční zkušenost, sdílet zážitky z vý-
jezdu a motivovat studenty k šíření možnosti studijního výměnného 
programu mezi své spolužáky.

První část večera byla věnována prezentacím z řad studentů, kteří tak 
přiblížili život a kulturní odlišnosti v jiných zemích. Mezi prezentující 
se zařadili studenti: Barbora Radeková a Lukáš Veverka (Finsko), Tomáš 
Golan (Velká Británie), Maya Vaks (Japonsko), Alex Mičáň a Filip Vánik 
(Turecko), Adéla Gabrielová (Nový Zéland), Jakub Netrh (Finsko), Aneta 
Prozrová (Španělsko), Aleš Pros (Austrálie) a Jan Slavotínek (Tchaj-wan). 
O nejlepší prezentaci rozhodli přítomní studenti. Zvolili krátký vstup 
o kulturním šoku v Japonsku, který si připravila studentka Fakulty mezi-
národních studií. Součástí večera bylo také vyhlášení a ocenění nejlep-
ších fotografií, které studenti pořídili během svého výměnného pobytu. 
Vítězem fotosoutěže se stal student Arman Avetisyan (FFÚ), který strávil 
letní semestr minulého akademického roku v Portugalsku.

VŠE každoročně vysílá do zahraničí zhruba 1 000  
studentů do téměř 50 zemí světa. 

VŠE BĚHEM LÉTA VYBUDOVALA  
MODERNÍ POČÍTAČOVOU UČEBNU  
A ROZŠÍŘILA MATEŘSKOU ŠKOLU
Během letních prázdnin probíhaly na VŠE rekon-
strukce a úpravy učeben, kanceláří i dalších prostor. 
Mezi nejvýznamnější z nich patřilo vybudování mo-
derní počítačové učebny v Rajské budově a rozšíření 
prostor mateřské školy, která při VŠE funguje. 

Nová terminálová učebna (RB 437) sloužící potřebám 
všech pěti pražských fakult je vhodná jak pro vypraco-
vávání testů, tak pro práci akademických pracovníků 
a doktorských studentů, kteří provádějí výzkum při své 

běžné vědecké práci i při řešení grantových projektů, 
jako jsou projekty GAČR a TAČR. V rámci spolupráce najde 
počítačová učebna uplatnění i v mezinárodních projek-
tech, na kterých se akademičtí pracovníci podílejí. Tato 
moderní a atypická učebna je na VŠE ojedinělá a umožní 
kombinovat různé metody výuky. 

Mateřská škola funguje při VŠE již šestým rokem se 
záměrem vytvořit podmínky pro usnadnění návratu žen 
a mužů po rodičovské dovolené. Vedení školy začátkem 
roku rozhodlo o rozšíření stávajícího provozu MŠ tak, 
aby jej mohlo využívat dalších patnáct dětí předškolního 
věku. Na základě zpracované projektové dokumentace 
byly provedeny  
stavební úpravy a díky pochopení FFÚ se stávající prosto-
ry mohly zvětšit. Stavební práce byly dokončeny včas  
a provoz MŠ započal v září.

stalo se
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SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ 
28. ROČNÍKU KURZU MBA-MAE
Francouzsko-český institut řízení (IFTG) působí 
na VŠE již od roku 1990. Jeho hlavním posláním je 
podporovat rozvoj francouzsko-české spolupráce 
v oblasti manažerského vzdělávání. 

Tradiční promoce absolventů 28. ročníku programu 
MBA_MAE se konala v pátek 6. září 2019 na Francouz-
ském velvyslanectví v Bukvojském paláci. Promoce se 
zúčastnili vrcholní představitelé ambasády. Pan velvysla-
nec Roland Galaraghue, ředitel Francouzského institutu 
a kulturní rada pan Lévy, ekonomický rada pan Brunel 
i atašé pro univerzitní spolupráci pan Wellhoff. Za čes-
kou stranu předávala diplomy rektorka VŠE prof. Mach-
ková. Program MBA_MAE má formu tzv. double degree. 
Kromě titulu MBA VŠE získávají absolventi francouzský 
státní diplom „Master Management et Administrati-
on des Entreprises“. Program realizuje Université Jean 
Moulin Lyon 3, iaelyon, School of Management jako tzv. 
delokalizovaný diplom (diplôme délocalisé).

VŠE NA FESTIVALU VĚDY 2019:  
ZA VŠÍM HLEDEJ PENÍZE A DATA
Festival vědy již sedmým rokem přibližuje široké veřej-
nosti vědu, její rozmanité podoby a využití v každodenní 
praxi. Letošní ročník se konal 4. září v Dejvicích a VŠE 
na něm reprezentovaly dvě fakulty. Jejich expozice a ak-
tivity se nesly v duchu motta Za vším hledej peníze a data. 
Fakulta informatiky a statistiky formou zajímavých her 
a živé ankety prezentovala, že práce s daty může být 
zajímavá a zábavná. Zástupci FIS návštěvníkům názorně 
ukázali, že IT není jen programování a údržba počítače, 
ale také například datová analytika, umělá inteligence 
nebo smart systémy, které využíváme v každodenním 
životě. Národohospodářská fakulta vyzvala návštěvníky 
festivalu na cestu do světa peněz prostřednictvím za-
jímavého kvízu a přiblížila jim obvyklé i méně obvyklé 
pojmy jako inflace nebo helicopter money. Festival vědy 
je společným projektem vysokých škol, akademických 
a volnočasových institucí, který má za cíl popularizovat 
vědu. Je určen dětem, studentům i zvídavé veřejnosti 
bez omezení věku. Letos se na ploše u Vítězného náměs-
tí v pražských Dejvicích představilo 115 expozic, které 
zhlédlo během jednoho dne 18 000 návštěvníků.

LINKEDIN – ZŮSTAŇTE S VŠE VE SPOJENÍ
Máte svůj profesní profil na LinkedInu? Zůstaňte prostřednictvím této sítě ve spojení se svou Alma mater. Sledujte 
novinky týkající se kariéry absolventů VŠE, akce pro absolventy i důležité milníky VŠE. Univerzitní profil Vysoké školy 
ekonomické v Praze spojuje uživatele, kteří na svém osobním profilu uvedou VŠE v položce „vzdělání“. Při zadávání 
vzdělání by se Vám v rolovacím menu měla spolu s logem objevit pod stejným názvem. Pro všechny absolventy je 
také vytvořena skupina VSE Prague Alumni. Neváhejte zažádat o členství! Do diskuzí se můžete zapojit na fakult-
ních skupinách vytvořených pod skupinou VSE Prague Alumni. Posílejte svým fakultám zpětnou vazbu, doporu-
čujte odborníky z praxe a získávejte informace o akcích pořádaných vaší fakultou. Stačí zažádat o členství. 

 Faculty of Finance and Accounting / Fakulta financí a účetnictví 
 Faculty of International Relations / Fakulta mezinárodních vztahů 
 Faculty of Business Administration / Fakulta podnikohospodářská 
 Faculty of Informatics and Statistic / Fakulta informatiky a statistiky 
 Faculty of Economics / Národohospodářská fakulta 
 Faculty of Management / Fakulta management

absolventi.vse.cz
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https://www.linkedin.com/groups/95995
http://absolventi.vse.cz/

