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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
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ABSOLVENTSKÁ
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ABSOLVENTSKÁ
STŘEDA

TRENDS IN BUSINESS
INTELLIGENCE & DATA ANALYTICS

LIFTAGO
– JAK SE (NE)SESTAVÍ START-UP

AGILNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
V PRAXI

Přednáška v rámci projektu
Absolventské středy se bude konat
28. listopadu od 18:00 hod. v prostorách
Rajské budovy VŠE – učebna RB 211.
Přednášku na téma „TRENDS IN BUSINESS INTELLIGENCE & DATA ANALYTICS“
představí Senior Manager Marián Lojka,
který je v českém Accenture garantem
za oblast business intelligence.

Přednáška v rámci projektu
Absolventské středy se bude konat
14. listopadu od 18:00 hod. v prostoMezinárodní
obchod rách Rajské budovy VŠE – učebna RB
211. Přednášku
na téma “Liftago:
Jak se
Diplomacie
Podnikání
a evropská
a právo
integrace start-up” představí Ondřej
(ne)sestaví
4 obory
angliètinì
Krátký, absolvent vVŠE,
spoluzakladatel
& ředitel Liftago.

Přednáška v rámci projektu Absolventské středy se bude konat 12. prosince
od 18:00 hod. v prostorách Rajské buCestovní
ruch dovy VŠE – učebna RB 211. Přednášku
na téma “Agilní řízení projektů v praxi”
představí Daniel Jerman, specialista
na vývoj virtuální reality a umělé
inteligence v rámci vývoje prototypů
a modelů ve ŠKODA AUTO.

REPREZENTAČNÍ PLES VŠEfmv.vse.cz
VŠE HLEDÁ TALENT
fmvvse

fmv_vse

Semifinále soutěže se bude konat ve čtvrtek
15. listopadu 2018 na VŠE ve Vencovského aule
a vyvrcholení přijde na Reprezentačním plese VŠE
v Lucerně v pondělí 3. prosince 2018. Do soutěže se
mohou přihlásit i absolventi.
Více na webu www.vsehledatalent.cz.

Osmý ročník společenské akce R
 eprezentační ples VŠE se
bude konat v pondělí 3. prosince 2018. Ples se bude nést
v andělském stylu. Absolventi VŠE mají možnost získat
vstupenku na sezení na ples v rámci členství v Klubu
absolventů. Více o Reprezentačním plesu VŠE vám
prozradí stránka www.plesvse.cz.
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fakulty

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
Vážené absolventky, vážení
absolventi, nezáleží na tom,
zda jste si diplom ze studií na
Fakultě informatiky a statistiky
odnesli minulý rok nebo před
deseti lety. Jsme rádi, že jste
se rozhodli dnešní večer znovu
strávit na své alma mater
se svými spolužáky. Dovolte
nám na následujících řádcích
přiblížit vám, co se stalo a co se
plánuje na Fakultě informatiky
a statistiky.
Největší novinkou letošního roku
je změna vedení fakulty. Na jaře
fakultní senát zvolil do funkce děkana
Jakuba Fischera, který nahradil
Luboše Marka, jenž vedl fakultu dvě
funkční období. Ve funkci proděkana
pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy
zůstal Petr Doucek. Proděkankou
pro pedagogiku se stala Kristýna
Vltavská, proděkanem pro rozvoj,
transfer znalostí a spoluprací s praxí
Dušan Chlapek. Kromě nich působí
ve vedení fakulty akademický ředitel
cizojazyčných studijních programů
Petr Mazouch a manažer komunikace
a marketingu Zdeněk Vondra.
Dnešní situace na trhu práce dokazuje, že informatika a statistika jsou
praktickými a velmi poptávanými
obory. Nejen z tohoto důvodu
vedení fakulty podporuje rozšiřování odborných znalostí studentů
i mimo výuku. Druhým rokem se
spustila Data Science & Business
Intelligence Academy. Jejím cílem
je propojit znalosti v oblasti Business Intelligence a Data Science
do jednotného celku, poskytnout
systematické rozšiřující vzdělání
a připravit Data Science a Business
Intelligence specialisty, kteří jsou
schopni v rámci business analý-

zy využít předností obou oblastí
analýzy dat. Akademie, která byla
primárně koncipována jako sada
bezplatných kurzů pro naše studenty, nabízí i možnost účasti pro
platící zájemce z praxe.
Směrem propojení informatiky
a moderních statistických metod se
chce vydat v budoucnu celá fakulta.
Změna programů bude jednodušší
díky tomu, že Vysoká škola ekonomická v Praze získala institucionální
akreditaci pro ekonomii a za pomoci
naší fakulty také pro informatiku.
Akreditace umožní vysoké škole
si samostatně akreditovat studijní
programy a být tak flexibilnější v přizpůsobování se požadavkům trhu.
Fakulta plánuje otevřít nový profesní magisterský obor, který bude
připravovat studenty v oblasti Data
Science a Business Intelligence. Kdo
nechce čekat na magisterský obor,
může od příštího akademického roku
nastoupit do MBA programu, který se
připravuje ve spolupráci s KPMG. Garantem programu bude Ota Novotný.
Kdo naši fakultu vystudoval v poslední době, ví, že kromě informatiky
a statistiky se zabývá také multimédii. V září na fakultě vznikla katedra multimédií (původně Grafická
a multimediální laboratoř), která
zabezpečuje vlastní profesní bakalářský obor. Pro širokou veřejnost
organizuje Večerní školu multimédií. Jedná se o sérii intenzivních
vzdělávacích kurzů zaměřených na
design komunikace, grafiku, fotografii, video a produkci. Večerní
akademie multimédií obsahuje deset
praktických workshopů v délce 2,5
hodiny. Lekce vedou profesionální
lektoři katedry multimédií a odborníci z praxe. Účastníci se tak naučí
základy marketingové komunikace
a UX, grafiku, fotografii nebo natáčení a střih videa.

3

Multimédia ale nejsou jedinými kurzy,
které fakulta, respektive Vysoká škola
ekonomická, nabízí. Na fakultních
stránkách (fis.vse.cz) v sekci Zájemci
o studium – Obecné informace – Celoživotní vzdělávání lze nalézt řadu
dalších kurzů. Mezi oblíbené patří
například Rétorické a prezentační
dovednosti, které vyučuje Věra Radváková z katedry systémové analýzy.
V kurzu se naučíte správně vést poradu, prezentovat projekt nebo umět
říct jakýkoliv jazykolam.
Každý z vás jistě bude souhlasit, že
během studia je nutné získat praxi.
Fakulta informatiky a statistiky vždy
usilovala o to, aby studenti pracovali na reálných projektech a podporovala studenty v podnikání.
V dnešní době probíhají na fakultě
projekty smluvního výzkumu,
konzultační a poradenské činnosti,
projekty aplikovaného výzkumu,
práce kompetenčních center nebo
aktivní spolupráce s xPORT Business
Akcelerátorem VŠE v Praze. Firmy
také mohou s fakultou spolupracovat v rámci partnerství, transferu
znalostí prostřednictvím specializovaných kurzů a programů nebo
inzercí prostřednictvím komunikačních kanálů fakulty. Studenti Fakulty
informatiky a statistiky dlouhodobě
spolupracují a podílejí se na řešení praktických projektů pro firmy,
instituce veřejné správy i neziskový 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

FAKULTA
FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ
Fakulta financí a účetnictví je
přední univerzitní pracoviště
v České republice zaměřené
na oblast financí a účetnictví,
má akreditaci na obory
bakalářského, navazujícího
magisterského i doktorského
studia, rovněž tak i 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 a dále v oblasti finančního řízení
a kontroly podniků, auditingu a vychovává rovněž pedagogy – učitele
odborných ekonomických předmětů na středních školách. Vysokou
úroveň fakulty potvrzuje to, že se
každoročně umísťuje na předních
místech v žebříčku ekonomických

fakult nejen v národním 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, internacionalizace
pedagogické činnosti fakulty, práce
s absolventy a odbornou veřejností
v oblasti, celoživotního vzdělávání
a v neposlední řadě i úzké propojení
všech aktivit fakulty s praxí.
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

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 odbornou 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 organizovaný
katedrou bankovnictví a pojišťovnictví nebo „Controlling jako nástroj
efektivního řízení podniku“ katedry
manažerského účetnictví. S velkým
úspěchem se setkaly také kurzy celoživotního vzdělávání organizované
na zakázku pro nejrůznější instituce
jako například Česká školní inspekce, Komora daňových poradců ČR
nebo Generální finanční ředitelství.
Fakulta nabízí také studium MBA
se zaměřením na oceňování nemovitostí. Více informací o kurzech
celoživotního vzdělávání získáte na
webových stránkách FFÚ na adrese:
http://ffu.vse.cz

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ:
Fakultě bylo uděleno několik
mezinárodních profesních akreditací vztahujících se k regulovaným
profesím, pro něž připravuje fakulta
své absolventy. Jedná se například
o auditory a certifikované účetní
v rámci kvalifikace ACCA a ICAEW
nebo certifikované finanční poradce
v rámci kvalifikace CFA. Studenti
fakulty využívají výhod plynoucích
z udělení akreditace tím, že mají
přístup k některým výhodám, jako
jsou studijní materiály, slevy nebo
stipendijní místa na zkouškový systém a zejména pak výhodu uznání
zkoušek absolvovaných na naší
fakultě v certifikačním systému tak,
že je nemusí znovu vykonávat. Pracovníci Fakulty financí a účetnictví
VŠE v Praze jsou dlouhodobě aktivní
v řídicích funkcích profesních orga-
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AKCE FAKULTY:
PEDAGOGICKÁ KONFERENCE 2018
18. ročník Pedagogické konference pro učitele
odborných předmětů na středních a vyšších
odborných školách se uskuteční v sobotu
1. prosince 2018 v Likešově aule VŠE v Praze.

KONFERENCE „ROZVOJ A INOVACE
FINANČNÍCH PRODUKTŮ“ 2019
nizací jako je Komora auditorů ČR, Svaz účetních, Komora
certifikovaných účetních, Národní účetní rada, Komora
daňových poradců ČR a fakulta se v řadě oblastí podílí intenzivně nejen na připomínkování, ale aktivně i na tvorbě
právních předpisů například ve spolupráci s Ministerstvem
financí. Fakulta financí a účetnictví je řešitelem projektů
smluvního výzkumu, v rámci kterých lze využít i inovační
vouchery a které umožňují propojení výzkumných kapacit
fakulty a požadavků soukromých firem. Odborníci fakulty
jsou zpracovateli řady odborných stanovisek a posudků
pro podniky, instituce a soudy.

INTERNACIONALIZACE:
Fakulta se aktivně podílí na činnosti odborných mezinárodních organizací, každoročně roste počet studentů
vyjíždějících do zahraničí i nabídka kurzů vyučovaných
v cizích jazycích. Kromě doktorského studia v angličtině,
které fakulta nabízí, je na fakultě akreditován i navazující
magisterský program Finance and Accounting (MIFA) vyučovaný v angličtině. Jeho studenti mají možnost zařazení
do Double Degree programu s partnerskou Université
catholique de Louvain, v rámci kterého získají během
jednoho studia diplomy obou iniversit.
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Konferenci pořádá Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze již od roku 2011 vždy
začátkem února (termín pro rok 2019 bude
upřesněn) a je zaměřena na aktuální otázky změn na finančních
trzích způsobených nízkými 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
finančních institucí a distributorů finančních
produktů a rovněž z pohledu akademické
obce.

9. ROČNÍK SEMINÁŘE NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADY
V pátek 7. prosince 2018 pořádá Národní
účetní rada, které je Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze členem, již 9. ročník odborného semináře, který se bude konat ve Vencovského aule VŠE v Praze a na který Vás srdečně
zveme.

fakulty

NOVÝ KLUB PRO VŠECHNY ABSOLVENTY
FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
FMV Alumni Club je novým klubem
pro všechny absolventy FMV! 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. V Board of
Alumni by měl být jedním členem zastoupen každý magisterský program
na FMV. Členové pak jmenují prezidenta, kterým se stane jeden z nich.

PROFIL KLUBU:
FMV Alumni Club propojuje absolventy do vzájemně prospěšných partner-

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
ství, a tím vytváří významná spojení,
která vedou k osobnímu růstu i k posílení komunity Fakulty mezinárodních vztahů. Naši absolventi nejsou
jen vyslanci své Alma Mater, ale jsou
také důležitým zdrojem znalostí,
zkušeností a cenných kontaktů.

Doufáme, že s námi najdete to, co
hledáte – staré přátele, nové členy
týmu, znalosti a informace nebo
prostě jen zábavu.
VÍCE NA: fmv.vse.cz/absolventi

KOMUNITA ABSOLVENTŮ FMV
Rádi bychom pozvali všechny absolventy Fakulty mezinárodních
vztahů do naší online komunity!
FMV Alumni Club

Fakulta mezinárodních vztahů /VŠE/

Ve skupinách můžete sdílet či hledat pracovní nabídky, pozvánky na akce nebo jakékoliv informace pro absolventy. Budeme
Vás v nich také informovat o všech akcích a událostech, které pro absolventy chystáme.
Všechno najdete také na webu pro absolventy FMV: fmv.vse.cz/absolventi

Inovace studijních programů
Fakulty mezinárodních vztahů
V září 2018 získala VŠE Institucionální akreditaci, která jí umožní samostatně schvalovat studijní programy v oblasti ekonomie a informatiky. FMV bude tak přijímat do významně inovovaných studijních programů! V bakalářském studiu se posiluje význam oborových předmětů tak, aby se studenti už od prvního semestru profilovali a našli v něm to, proč na fakultu
přišli. Na Mezinarodním obchodě přibydou předměty jako Podnikání v globálním prostředí nebo Podnikání a právo, na
diplomacii pak Úvod do mezinárodních studií a diplomacie nebo Teorie a metodologie mezinárodních vztahů.
Na magisterském studiu pak klademe ještě větší důraz na studium nebo stáž v zahraničí, takže na obchodě a diplomacii
je alespoň jeden semestr v zahraničí povinný. Řada povinných a povinně volitelných předmětů se také bude učit v angličtině ve smíšených skupinách se zahraničními studenty.
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FMV V TOMTO
AKADEMICKÉM
ROCE ROZDÁ NA
STIPENDIÍCH
SKORO 6 MILIONŮ KČ

300 STUDENTŮ
FMV V ANGLICKY
VYUČOVANÝCH
PROGRAMECH
Součástí nových akreditací je také doplnění
portfolia anglicky vyučovaných programů.

Stipendijní komise Fakulty mezinárodních vztahů
rozhodla o rozdělení stipendií svým studentům ve
výši necelých 6 milionů Kč!

Na bakalářském studiu přibyde k International Business ještě International and Diplomatic Studies.
Stejnou skladbu budou mít také magisterské programy v angličtině, kde budeme studenty přijímat vedle
International Business – Central European Business
Realities a International and Diplomatic Studies
také do Economics of Globalization and European
Integration.

Hlavní část stipendijního fondu bude použita na podporu internacionalizace, tj. na finanční podporu studentských stáží a výměnných studijních pobytů. Každý student fakulty vyjíždějící na zahraniční studium a na stáž
do zámoří nebo Ruska může od fakulty získat finanční
příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů takového studia.

300 studentů v těchto programech pro nás představuje
velký impuls pro internacionalizaci fakulty a samozřejmě
také zajímavý finanční příjem pro její rozvoj. Při současném nastavení finacování se jedná o příspěvek do
fakultního rozpočtu ve výši 30 milionů korun. V anglič
tině otevíráme tradičně také doktorské studium.

Na podporu internacionalizace ve
formě letních škol a studentských delegací na různých
simulacích a vzdělávacích
akcí v zahraniční fakulta dále
věnuje 400 000 Kč z daru od
společnosti E.ON, které tímto
velmi děkujeme za podporu.

BĚH S FMV
Jít si zaběhat s děkanem? I to je na Fakultě mezinárodních vztahů možné. Pokud se chcete udržet v kondici, ale neradi běháte sami, připojte se k nám. Aktuální
informace o termínech naleznete na Facebookové
skupině s názvem Běhej s FMV/ Run with FIR.

Fakulta dále pomáhá studentům,
kteří si zvyšují svou kvalifikaci nad rámec základních studijních povinností formou jazykových či jiných certifikátů, a to finančním příspěvkem na pokrytí
části nákladů na tyto certifikáty a zkoušky.

PARTNERSTVÍ

FMV chce stipendii dále motivovat své studenty k dosahování mimořádných studijních výsledků. Prospěchové
stipendium bude v akademickém roce 2018/2019 pobírat celkem 54 nejlepších studentů Fakulty mezinárodních vztahů, kteří dosáhli studijního průměru do 1,20.

Společnost E.ON hlavním partnerem Fakulty
mezinárodních vztahů
E.ON na českém trhu působí od roku 1998. Dodává elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobuje více
než 220 000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách
a na jižní Moravě. Naši studenti i absolventi se mohli již
dvakrát setkat přímo s generálním ředitelem, Martinem
Záklasníkem, který je navíc také absolventem oboru Mezinárodní obchod na FMV. Se zájemci hovořil např. na téma
budoucnost energetiky. Díky partnerství se společností
E.ON jsme mohli stipendiem podpořit velké množství
našich současných studentů. Děkujeme!

K motivaci studentů k nadprůměrným studijním výsledkům slouží na FMV také stipendia spojená se získáním vysokoškolského diplomu s vyznamenáním,
tzn. červený diplom.
Podpora patří také studentům, kteří se aktivně zapojují
do jejího chodu jako pomocné vědecké síly a mimořádným stipendiem odměňuje studenty, kteří se
zaslouží o její dobré jméno mimořádnými studijními či
sportovními výsledky.
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FMV JE AKTIVNÍ I NA
POLI KONFERENCÍ

FMV MÁ NOVÉ
MERCHANDISING
PŘEDMĚTY!

Na začátku tohoto akademického
roku se Fakultě mezinárodních
vztahů povedlo zorganizovat již
tři úspěšné konference:

Dlouho očekávaný FMV merch je konečně
tady. Nachystali jsme pro Vás řadu fakultních
předmětů, které vám jistě zpříjemní každodenní život a nostalgicky Vám připomenou
Vaše studentská léta na Fakultě mezinárodních vztahů.

● 12th Pan-European Conference on International Relations
titled “A New Hope: Back to the
Future of International Relations”
● 9th EMAC Regional Conference Marketing Challenges, Innovations and Trends in
Emerging Markets
● FIR Annual Conference 2018: Automotive industry: Eternal force of the Czech economy?

Chcete mít nové předměty co nejdříve doma?
Koupit si je můžete v prodejně učebnic
Ekopress ve Staré budově (naproti vrátnici)
v areálu VŠE na Žižkově.

O všech konferencích i dalších akcích, kterých
se můžete účastnit, se dočtete na webu FMV:
fmv.vse.cz

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ MÁ JAKO JEDINÁ
V ČESKU AKREDITACI EPAS
FMV obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní
obchod a International Business, tentokrát ovšem pro oba obory na celých 5 let. Tímto
mimořádným úspěchem se FMV řadí do elitního klubu pouhých osmi vysokých škol z celého světa, které získaly nejdelší dobu akreditace pro více než jeden obor.
Obhájení a posílení akreditace je pro fakultu nejen oceněním jejích úspěchů a potvrzením správných strategických a manažerských rozhodnutí v rozhodujících oblastech vývoje, ale také významným závazkem a výzvou k dalšímu zdokonalování nastoleného vývoje.
V současné době má akreditaci EPAS celkem 111 oborů na 82 univerzitách ve 38 zemích
světa, přičemž 35 oborů je akreditovaných na 5 let. V České republice jsme s oceněním
EPAS od EFMD jediní, akreditaci nemá žádná jiná česká vysoká škola.
Akreditaci uděluje European Foundation for Management Development (EFMD) za
přísných podmínek. Hlavním cílem akreditace bylo vytvoření mezinárodního standardu
kvality pro manažerské studijní obory. Akreditační proces je velmi náročný a o akreditaci
mohou žádat pouze vysoké školy, které splňují vstupní podmínky a prokazují udržitelné
výsledky. Významný je mezinárodní aspekt, zejména studium a stáže v zahraničí, počty
zahraničních studentů, hostujících profesorů a podíl výuky v angličtině.
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GLOBÁLNÍ KARIÉRNÍ PLATFORMA
HIGHERED PRO ABSOLVENTY FMV
Členství v EFMD a akreditace
EPAS přináší také výhody pro
absolventy, a to třeba možnost
zapojit se do globální kariérní
platformy Highered.
Vstupem do tohoto systému získají
studenti a absolventi FMV možnost
najít prestižní stáže, trainee pozice

a plnohodnotné pracovní nabídky od globálně působících firem.
Významnou přidanou hodnotou je
rovněž možnost absolvovat on-line
sebehodnocení zaměřené na pracovní chování, numerické a verbální
schopnosti či motivaci.

Veškeré testy jsou studentům a absolventům dostupné zdarma, stejně
jako zbytek služeb v rámci portálu
Highered.

Dodavatelem těchto testů je světový
lídr v této oblasti, společnost cut-e.

PROGRAM MBA FAKULTY
PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ MEZI TŘEMI
NEJLEPŠÍMI PROGRAMY VÝCHODNÍ
EVROPY DLE HODNOCENÍ EDUNIVERSAL
MBA program FPH
VŠE byl stejně jako
v předešlých letech
oceněn jako třetí
nejlepší program
ve východní Evropě v rámci
prestižního žebříčku Eduniversal
Best Masters & MBA’s Ranking
2018. Hodnocení pro rok 2018 bylo
vyhlášeno ve čtvrtek 28. června.
Pozice na prvních dvou příčkách
si tentokrát vyměnily University of
Warsaw, která se letos umístila jako
první, a Corvinus University of Budapest, která obsadila druhé místo.
Studium MBA na FPH VŠE je určeno
manažerům, kteří se chtějí zdokonalit ve své práci a posunout se na
špičkové pozice, ale i zájemcům

z jiných oborů, kteří mají zájem
rozšířit své vzdělání o manažerské
dovednosti a poznatky z oblasti řízení
firmy. Program je akreditovaný prestižní evropskou akreditační komisí
FIBAA (Foundation for International
Business Administration Accreditation). Tato mezinárodní akreditace
potvrzuje vysokou kvalitu studia
v souladu s přísnými mezinárodními
požadavky a staví tak výuku MBA na
Fakultě podnikohospodářské na úroveň MBA programů v západní Evropě.
Hodnocení Eduniversal je přitom rozděleno nejen podle geografických
oblastí, kterých je celkem devět, ale
také tematicky. V kategorii Art Market měl tak možnost utkat se obor
Arts management vyučovaný rovněž na Fakultě podnikohospodářské.
V silné konkurenci obsadil jedenácté
místo a zařadil se tím mezi špičková
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pracoviště věnující se výuce dvou
zdánlivě odlišných, v současném světě však neoddělitelně propojených
oblastí – ekonomiky a umění.
Renomovaný žebříček Best Masters každoročně zveřejňuje pořadí
nejkvalitnějších magisterských
studijních programů z celého světa. Studijní obor Arts management
si v žebříčku v letošním roce odbývá
svou premiéru, neboť obory se specializací Art Market byly hodnoceny
historicky poprvé. Cílem Best Masters je pomoci mladým lidem najít
jejich vysněný obor studia, přičemž
výsledky se ročně inspiruje více než
pět milionů studentů z celého světa.
Hlavními kritérii hodnocení jsou reputace programu, spokojenost studentů
s programem a výše platu v prvním
zaměstnání po ukončení studia.

fakulty

PŘIDEJTE SE K ABSOLVENTSKÝM
KOMUNITÁM FPH
Fakulta podnikohospodářská (FPH)
v posledních letech pracuje na
budování a rozvoji vztahů se svými
absolventy. V rámci fakulty funguje
celkem 10 absolventských komunit,
jejichž stavebním kamenem jsou
vedlejší specializace a výběrové
programy. Jedná se o: CEMS Alumni
Czech Republic, Honors Academia
CZ, Alumni Marketing, HR Alumni,
MPS Alumni, Klub Podnikání, Spolek
studentů Arts Managementu, Klub
mladých logistiků, Alumni – VS

Management kvality, Alumni VŠE
VS Sales Management. Komunity
čítají celkem 4 800 absolventů, kteří
„zůstávají ve spojení“. Každý rok
komunity pořádají desítky rozmanitých akcí. Jedná se o neformální setkání sloužící k upevňování vztahů,
společné víkendové akce, odborné
přednášky zaměřené na další rozvoj
absolventů, exkurze a mnohé další.
Chod každé komunity zajištuje
tým složený ze zástupců absolventů, studentů, ale také akademiků.

Každá komunita má svůj facebookový profil, na kterém pravidelně informuje o svých aktivitách.
Komunity jsou podporovány dílem
také ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci programu Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělání. Pokud by
Vás naše iniciativa oslovila, přidejte
se! Informace Vám ráda podá Petra
Boučková (petra.bouckova@vse.cz),
která vztahy s absolventy na FPH
spravuje.

ÚSPĚCH FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ
A PROGRAMU CEMS V QS GLOBAL MASTER
IN MANAGEMENT RANKING 2019
Společnost QS již přes 25 let hodnotí
nejlepší univerzity světa a stejně jako
v loňském roce, kdy specializované
oborové hodnocení provedla vůbec
poprvé, včera publikovala žebříčky
navazujících magisterských programů Business Masters Ranking pro oblasti management, finance a business
analytics. Fakulta podnikohospodářská uspěla v kategorii management,
kde se umístila se svým navazujícím
magisterským programem.
Ve stejném žebříčku, tedy QS
Global Master in Management
Ranking 2019, navíc zaznamenal
velký úspěch navazující magisterský
program CEMS, který stejně jako
v loňském roce obsadil úžasnou

osmou příčku. Program vyučovaný v anglickém jazyce je na VŠE
realizován právě Fakultou podnikohospodářskou. Určen je převážně
studentům se zájmem o mezinárodní podnikatelské prostředí s mimořádnými studijními výsledky.
Fakulta podnikohospodářská se
pak v žebříčku QS Global Master in
Management Ranking 2019 umístila
v kategorii 100+. Celkem je přitom
hodnoceno pouze 135 škol z celého
světa. QS hodnotí pět základních kritérií: employability (zájem zaměstnavatelů o absolventy), alumni outcomes
(úspěšnost absolventů), value for
money (návratnost investice vložené
do vzdělání), thought leadership (odborná autorita) a diversity (diverzita
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ve složení studentů a učitelů). Právě
v hodnocení kategorie diversity se
Fakulta podnikohospodářská umístila
na nejvyšších příčkách.
Úspěch vysokých škol ze zemí střední
a východní Evropy byl minimální. Na
prvních příčkách se umístily převážně
univerzity ze západní Evropy nebo
Spojených států amerických, konkrétně na prvním místě HEC Paris a na
druhém London Business School.
Více informací: https://www.topuniversities.com/university-rankings/
business-masters-rankings/management/2019

fakulty

FENOMENÁLNÍ ÚSPĚCH FAKULTY
PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ V ŽEBŘÍČKU
FINANCIAL TIMES MASTER IN
MANAGEMENT RANKING 2018
Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Ranking 2018“, ve kterém
zaznamenala obrovský úspěch
Fakulta podnikohospodářská (FPH)
Vysoké školy ekonomické v Praze. Ta
totiž v žebříčku obsadila 22. místo.
Mezinárodní magisterský studijní
program CEMS, který je taktéž
vyučován na FPH a v žebříčku se
dlouhodobě umisťuje na předních
pozicích, obhájil 9. příčku.
Fakulta podnikohospodářská se
tak díky 22. místu zařadila po boku
prestižních univerzit, jako jsou
španělská Esade Business School (11.
místo), rakouská Vienna University of
Economics and Business (13. místo)

Ve středu 20. června 2018 proběhla slavnostní inaugurace děkana
Fakulty podnikohospodářské VŠE
prof. Ing. Ivana Nového, CSc. Do
úřadu jej uvedla rektorka VŠE,
prof. Ing. Hana Machková, CSc.
„Fakulta podnikohospodářská dosáhla v minulých čtyřech letech opravdu
mimořádných výsledků. Přeji panu
děkanovi i jeho týmu, aby ty další čtyři
roky byly neméně úspěšné,“ uvedla
rektorka VŠE po předání jmenovacího dekretu.
Prof. Nový povede Fakultu podnikohospodářskou v období od
1. července 2018 do 30. června 2022.

nebo australská University of Sydney
Business School (27. místo). Ze škol
regionu střední a východní Evropy je
FPH z celkového pořadí druhá jen za
polskou Kozminski University, která
v žebříčku zaujímá 20. místo.
„Je to doslova fenomenální úspěch
naší fakulty, která se tak dostala do
první ligy světových univerzit,“ uvedl
k umístění děkan fakulty prof. Ivan
Nový. „Je to výsledek našeho několikaletého každodenního úsilí. A přestože
je to úžasná informace, která jistě
vzbudí výraznou pozornost a respekt,
je stejně výrazně zavazující. Musíme svojí budoucí prací prokázat, že
takové pořadí si skutečně zasloužíme,“
dodává Nový.

Magisterský program CEMS, který
v žebříčku pro letošní rok zaujímá
9. pozici, je společným projektem
31 prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. Na Fakultě podnikohospodářské
je vyučován jako součást anglického
dvouletého programu Master in
International Management.
První místo obhájila University of
St. Gallen (Švýcarsko), na druhém
místě se opět umístila HEC Paris
(Francie) a na třetím London Business School (Velká Británie).

INAUGURACE
DĚKANA FAKULTY
PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ
Během svého volebního období se
chce zaměřit na stabilizaci a doladění organizačních a obsahových
změn, které proběhly v předchozích
letech, reakreditaci EQUIS a FIBAA,
podporu celoškolských akreditací
AACSB a NAÚ, transformaci Katedry
mikroekonomie na Katedru mana-
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žerské ekonomie a v neposlední
řadě pak na obsahové a didaktické
inovace předmětů, zajištění návazností a odstranění duplicit.
Během slavnostní inaugurace prof.
Nový zároveň jmenoval své proděkany, stejně jako vedoucí kateder
a center.

fakulty

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA VŠE
Národohospodářská fakulta
VŠE v Praze nabízí zájemcům
o studium možnost získat
univerzální ekonomické vzdělání
založené na výuce tradičních
národohospodářských disciplín.
V bakalářském, magisterském
a doktorském stupni studia
mohou studenti vybírat z oborů
a specializací sahajících
od ekonomické teorie přes
hospodářskou politiku až po
hospodářské dějiny, veřejnou
správu a regionální rozvoj nebo
ekonomickou žurnalistiku.
Ve studijních programech Národohospodářské fakulty působí ti nejlepší odborníci z celé České republiky.
Důležitou součástí výuky je propojení
teoretických znalostí s praxí, kterou zajišťují významné osobnosti
z řad zástupců veřejné i soukromé
sféry. O jednom z klíčových okamžiků moderní historie našeho
státu, o transformačních procesech,
přednáší studentům osoba nejpovolanější, jejich tvůrce, bývalý prezident
České republiky Václav Klaus. V rámci
dalších předmětů předávají studentům zkušenosti například generální
ředitel a předseda představenstva
ČEZ Daniel Beneš, ředitel programu
České televize Milan Fridrich, vrchní
státní zástupkyně Lenka Bradáčová,
předseda organizačního výboru
Prague International Marathon Carlo
Capalbo, ředitel redakce divize Economia Vladimír Piskáček, bývalý člen
bankovní rady a viceguvernér ČNB,
emeritní generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny
Pavel Kysilka, členové bankovní rady
ČNB Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová,
Kamil Janáček, Pavel Štěpánek a další.

CO SE NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ
FAKULTĚ ZA POSLEDNÍ ROK UDÁLO?
● Klub absolventů NF VŠE, který
byl založen na podzim roku 2017
s cílem umožnit Vám, absolventům NF VŠE, kontakt se svou alma
mater i po ukončení studia. Naším
záměrem je však nejen zprostředkovat Vám kontakt s děním
na fakultě, ale také nabídnout
možnost účastnit se zajímavých
akcí pořádaných na NF VŠE, nebo
se do nich aktivně zapojit.
● NF VŠE vedla v loňském roce
úspěšná jednání o spolupráci
s ekonomickou fakultou z Ocean
University of China sídlící v jednom z největších čínských měst
„Qingdao“ s téměř 10 miliony
obyvatel. Jednání vyústila v září
2017 v podepsání Memoranda
o spolupráci. Prvním projektem
byla Zimní škola v Praze, kterou
pořádala NF VŠE na přelomu
ledna a února 2018 pro čínské studenty. Ti měli možnost diskutovat
například o transformaci ČR na
tržní hospodářství a integraci
v rámci Evropy, ocenili také exkurzi do ČNB a Parlamentu ČR a v neposlední řadě měli příležitost
poznat českou kulturu a historii.
● V únoru 2018 proběhla tradiční
Absolventská středa, v rámci
které přednášel Ing. Petr Pavelek,
Ph.D. na téma Veřejné rozpočty
ČR. Na přednášku a diskuzi navázalo první neformální setkání Klubu absolventů NF VŠE, kde byla
slavnostně zahájena jeho činnost.
● V únoru 2018 se konala na
zasedání Vědecké rady NF VŠE
habilitační přednáška Ing. Heleny
Chytilové, Ph.D., M.A. na téma:
„Peněžní iluze a ekonomická
gramotnost“. Srdečně gratuluje-
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●

●

me mladé docentce k úspěšnému
obhájení habilitační práce!
Národohospodářská fakulta v rámci zahraničních odborných 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. V březnu 2018 zahájil
svou stáž první student NF VŠE.
V dubnu 2018 byla pozvána
delegace z Národohospodářské
fakulty VŠE do Číny, města Qingdao, k diskuzi o dalších formách
spolupráce s Ocean University
of China. Jednání se uskutečnila
nejen v Qingdau, naše delegace
zavítala také na Capital University of Economics and Business
v Pekingu a Shanghai University
v Šanghaji.
V dubnu 2018 proběhlo finálové
kolo třináctého ročníku Soutěže
o cenu děkana Národohospodářské
fakulty VŠE 2018. Letošní ročník
nabídnul mimořádně kvalitní
práce a také přidání nové kategorie – práce studentů doktorského
studia. Studentům byly díky Nadaci
ČEZ rozdány mimořádné odměny
dosahující téměř 300 000 Kč.
V květnu 2018 Klub absolventů NF
VŠE uspořádal setkání studentů
Indiana University a studentů
a absolventů naší fakulty. V první
části programu prezentoval prof.
Sasha Fedorikhin a za naší fakultu
doc. Ing. Helena Chytilová Ph.D.
, M.A., oba na téma behaviorální
ekonomie z různých úhlů pohledu. Následoval networking

fakulty
mezi studenty. Děkujeme našim
studentům a absolventům, že
naše hosty bavili tak, že se jim
nechtělo ani odejít!
● V červenci 2018 začalo funkční
období nového děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze
prof. Ing. Zdenka Chytila, CSc.,
který je dlouholetým členem
Národohospodářské fakulty VŠE
a řadu let působil jako proděkan
pro zahraniční vztahy a později
i pro PR.
● V srpnu 2018 zavítala na Národohospodářskou fakultu VŠE delegace z Shanghai University. Diskuze
se týkala možností spolupráce
nejen v oblasti výuky, ale i výzkumu. Jednání vyústilo v podepsání
Memoranda o spolupráci.
● Na přelomu srpna a září 2018 měli
letošní studenti prvního ročníku
možnost zúčastnit se Seznamo-

vacího kurzu pořádaného přímo
Národohospodářskou fakultou
VŠE v krásném prostředí rekreačního areálu Marina Orlík.
● V září 2018 jsme jako každý rok
připravili na Terase Jízdárny Pražského hradu slavnostní zahájení
akademického roku 2017/18 Národohospodářské fakulty VŠE v Praze spojené s imatrikulací studentů
1. ročníku. Při této jedinečné slavnostní události, zahájení studia
na Národohospodářské fakultě
VŠE, nás poctil svou přítomností
bývalý prezident České republiky
prof. Václav Klaus, který je členem
Vědecké rady a přednášejícím na
Národohospodářské fakultě VŠE.
Studenti Národohospodářské fakulty tak měli ojedinělou možnost
zahájit své studium a novou životní etapu v historických prostorách
české státnosti.

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

ROZVOJOVÉ A PORADENSKÉ CENTRUM
Rozvojové a poradenské
centrum (rpc.vse.cz) 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
(https://rpc.vse.cz/inzerce/).
● Zajišťuje psychodiagnostickou
diagnostiku (https://rpc.vse.cz/
psychologicke-poradenstvi/), kariérové poradenství (https://rpc.
vse.cz/individualni-karierove-poradenstvi/), studenti a absolventi
mají také možnost využít služeb
akademické psychologické poradny (https://rpc.vse.cz/akademicka-psychologicka-poradna/).

● Organizuje HR prezentace společností na univerzitě, kde se studenti dozvědí více o dané
společnosti, její firemní
kultuře, výběrovém řízení
a jeho průběhu. RPC
VŠE na tuto akci zajišťuje
vhodnou místnost, registraci účastníků a příslušnou
propagaci události mezi studenty a absolventy školy – nejčastěji
formou hromadného e-mailu
registrovaným zájemcům, inzerce
na webu RPC a na facebooku RPC
(https://rpc.vse.cz/poradani-akci-na-vse/).
● Dvakrát ročně (březen a říjen)
pořádá veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Veletrh umožňuje
přímý kontakt mezi zástupci
vystavujících společností a studenty, příp. čerstvými absolventy.
Pro návštěvníky je připraven také
bohatý doprovodný program.
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Podrobnosti o veletrhu je možné
najít na (https://sance.vse.cz/).
● 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
(https://rpc.vse.cz/
seznamovaci-kurzy/).
● Pro absolventy připravuje každoročně společensko-kulturní setkání „Absolventský večer“ (https://
absolventskyvecer.vse.cz/) a pro
všechny příznivce VŠE již tradiční
„Ples VŠE“ (http://plesvse.cz/).

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

fakulty

FAKULTA MANAGEMENTU
VYSOKÉ ŠKOLY
EKONOMICKÉ V PRAZE
Fakulta managementu
sídlící v Jindřichově Hradci
je nejmladší a jedinou
mimopražskou fakultou Vysoké
školy ekonomické v Praze. Ve
svých nově zrekonstruovaných
prostorách nabízí takřka
1 000 studentům prezenční
i kombinované formy
kvalitní vzdělání v oboru
management ve všech stupních
vysokoškolského studia.
Absolventi fakulty jsou připravováni
pro funkce ve středním a vyšším
managementu firem a organizací

veřejného
sektoru. Fakulta ve svém modulárním studijním programu dbá
na zohlednění měnících se požadavků praxe a zároveň pro své studenty vytváří co nejlepší podmínky
pro získání zkušenosti v zahraničí
v rámci partnerské sítě VŠE. Také
proto dlouhodobě vykazuje velmi

nízkou míru nezaměstnanosti svých
absolventů, kteří jsou schopni se
bezproblémově uplatnit na národním i mezinárodním trhu práce.
Výše uvedené se odráží i v hodnocení fakulty z pohledu studentů. Fakulta obsadila 3. místo ve studentské
anketě Fakulta roku 2016 v kategorii
Ekonomie – veřejné VŠ a dosáhla
rovněž výborných výsledků v šetření
EUROSTUDENT 2016.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST FAKULTY
Fakulta managementu poskytuje
svým studentům vzdělání v oboru
management moderní modulární formou s důrazem na možnost
specializace dle potřeb studentů
i potřeb praxe.
V bakalářském stupni jsou studenti
seznámeni se základy oboru tak,
aby se mohli uplatnit v celé řadě
organizací veřejného i soukromého
sektoru. V magisterském stupni
jsou jejich poznatky dále rozvíjeny
a studenti si mohou zvolit jednu
z nabízených specializací: management podnikatelské sféry, management veřejné sféry a regionálního
rozvoje, management informací
a management zdravotnických
služeb. Fakulta také nabízí doktorské studium v oboru management,
které lze studovat i v angličtině.

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
FAKULTY
Vědecko-výzkumná činnost se
soustředí na různé aspekty oboru
management. Její pracovníci se
pravidelně zapojují do projektů na
národní i mezinárodní úrovni – příkladem mohou být dva aktuálně řešení
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projekty programu INTERREG. Ve
výzkumné činnosti fakulta podporuje
interdisciplinární týmy, které kombinují kvantitativní i kvalitativní přístup
ke zkoumání různých aspektů oboru.
Fakulta ve své vědecko-výzkumné
činnosti dlouhodobě spolupracuje
s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR. Výsledkem této
spolupráce je společná akreditace
doktorského studijního programu a také mezinárodně uznávané
vědecké výsledky v oblasti podpory
manažerského rozhodování, získávání dat, učících se metod v rozhodování aj.
O vysoké kvalitě výstupů vědecké
práce svědčí velmi dobré umístění
v soutěži Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci – článek, kdy akademičtí pracovníci fakulty v letech 2014
– 2016 obsadili vždy první místo.

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ A MÍSTNÍ
VEŘEJNOSTÍ
Fakulta managementu je zapojena
do partnerské sítě organizací soukromého i veřejného sektoru. Dbá
na praktické aspekty ve vzdělávání
studentů a také na potřeby praxe
ve své vědecko-výzkumné činnosti.
Fakulta spolupracuje s významnými
zaměstnavateli v regionu a jeho
širším okolí, u nichž mohou studenti
získat během studia praktické zkušenosti, zpracovat své kvalifikační
práce a tím si významným způsobem usnadnit vstup na trh práce.
Přes své Centrum celoživotního
vzdělávání fakulta nabízí širokou
škálu služeb pro soukromé i veřejné
organizace. Jedná se např. o profes-

fakulty
ní vzdělávání, poradenství, spolupráci na řešení problémů z reálné
praxe, zajištění PR nebo komerční
prezentace, nebo pronájem prostor pro nejrůznější vzdělávací či
společenské akce. Fakulta rovněž
dbá na vztahy s místní veřejností,
pro kterou nabízí např. služby Knihovnického a informačního centra,
prodej odborné literatury, zájmové
kurzy, rekvalifikační kurzy, přednášky, kurzy Univerzity třetího věku,
poradenství a konzultace, účast na
společenských a sportovních akcích.

VZTAHY S ABSOLVENTY
Fakulta si svých absolventů váží
a snaží se být s nimi v kontaktu,
i když mnoho z nich po absolutoriu nezůstává přímo v Jindřichově
Hradci a jeho okolí. Pravidelně pro
ně připravuje neformální setkání,
při nichž mají možnost podívat se
do prostor fakulty, popovídat si se
zaměstnanci fakulty a užít si bohatý
doprovodný program. Vzhledem
k „rodinnému charakteru“ fakulty
jsou však naši absolventi vítáni kdykoli, což konečně často zaznívá i při
slavnostních promocích.
O tom že se fakultě daří být s absolventy v intenzivním kontaktu, svědčí
i jejich ochota aktivně se zapojovat
do výuky, přenášet své pracovní
zkušenosti na mladší kolegy a poskytovat fakultě cennou zpětnou
vazbu v rámci pravidelných absolventských šetření.

Co vše jsme již uskutečnili a co pro
absolventy chystáme?
Mezi tradiční akce, kterých se absolventi hojně účastní, patří reprezentační ples Fakulty managementu,
který se pravidelně koná v druhé
polovině března. Svou tradici začíná
mít i absolventské setkání s názvem
Homecoming, jehož první ročník
proběhl v roce 2016 a druhý ročník
byl realizován v říjnu 2018. Absolventi fakulty jsou také srdečně zváni na
různé oslavy, ať již formálního nebo
neformálního charakteru. Příkladem
může být loňská oslava 25 let vysokoškolského studia v Jindřichově
Hradci, na které jsme naše absolventy srdečně přivítali. V roce 2017 se
také uskutečnilo první neformální
setkání úspěšných absolventů se
současnými studenty. Máme radost,
že se naši absolventi také zapojují do
běžného života fakulty. Jezdí k nám
přednášet, oponují kvalifikační
práce, nebo nám pomáhají zařizovat
studentské praxe.
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“, na
kterou umisťujeme informace o různých akcích. Jak její název napovídá,
je předzvěstí založení Klubu absolventů FM VŠE, na které se intenzivně
připravujeme. Tento klub zastřeší
všechny akce organizované pro
absolventy fakulty a také spolupráci
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s nimi. Jeho vizuální podobou bude
webová platforma. Ta umožní absolventům nejen získávat novinky z fakultního dění a všechny potřebné
informace, ale i spravovat si vlastní
profil, prezentovat své pracovní
úspěchy a rovněž být v kontaktu
s ostatními absolventy, zaměstnanci, příp. i studenty fakulty.
Díky tomu, že je Fakulta managementu nejmenší fakultou ze svazku
VŠE, vzniká mezi jejími vyučujícími,
zaměstnanci, studenty i absolventy
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, na jih, do naší
rodiny. Na Fakultu managementu.

Stalo se

LUCIE KUTÍLKOVÁ AMBASADOR PRO VŠE
Lucie Kutílková je studentkou
prvního ročníku navazujícího
magisterského oboru Bankovnictví
a pojišťovnictví na Fakultě financí
a účetnictví. V akademickém roce
2017/2018 působila jako ambasador České spořitelny pro VŠE a díky
projektu, na kterém pracovala, probíhá nyní soutěž s názvem Změňme
VŠE, kam studenti mohou přihlašovat své CSR projekty realizovatelné
přímo na půdě univerzity.

Co bys vyzdvihla jako největší přínos
Ambasadorského programu?
Rozhodně bych vyzdvihla to, že jsem
si sama určila, jakým směrem se chci
během stáže ubírat, v čem se chci
nejvíce rozvíjet. Já jsem si například
chtěla zlepšit své prezentační dovednosti a přijít na to, co bych chtěla dělat.
Těmto mým cílům byla pak stáž uzpůsobena. Prošla jsem si dvoudenním
workshopem na prezentační dovednosti a měla jsem sezení s koučem.

Co tě motivovalo stát se ambasadorem České spořitelny pro VŠE?
Mou hlavní motivací bylo získání
zkušeností a zorientování se ve velké
bance. Chtěla jsem zjistit, co všechno
se dá ve velkém korporátu dělat a zda
by mě taková práce bavila.
Stala ses tedy jakýmsi koordinátorem
aktivit ČS na škole. Objevila jsi nějakou
příležitost, kde mohla Česká spořitelna
jako generální partner VŠE přispět do
studentského života?
Do stáže jsem netušila, v jaké míře
se ČS neustále snaží zapojovat do
studentského života, ať už sponzorováním školních spolků či univerzitních
akcí. Momentálně ČS ve spolupráci
s KPMG připravuje pro studenty VŠE
soutěž CSR projektů, ve které mají
studenti šanci se zapojit do zlepšování univerzitního prostředí.
Díky stáži jsi měla šanci zúčastnit se
mnoha zajímavých akcí, které se dějí nejen na VŠE. Která tě zaujala nejvíc a čím?
Nejvíce se mi líbilo porotcování v soutěži VŠE hledá talent, kdy se Vencovského aula proměnila ve stage, na které se
v průběhu večera vystřídalo spoustu
talentovaných studentů a absolventů
VŠE. Neměla bych opomenout také
akce jako je Ples VŠE, Inovační den, Den
bank či inspirativní TEDx.
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Jako největší přínos tedy vidím to, že
na stáži nejsou hranice toho, co je možné a co ne. Záleží vždy na studentovi,
jak stáže využije a kam se posune.
Máš na závěr nějakou perličku ze stáže?
Z našeho setkání jsme nikdy neodcházeli s prázdnou. V jedné ruce taška
plná dárků a v druhé taška plná jídla.
Na každém setkání jsme dost mlsali
a není proto divu, že se někteří z nás
už nevejdou do kalhot. :)

Stalo se

VŠE OBHÁJILA PRVENSTVÍ
V ŽEBŘÍČKU EDUNIVERSAL
VŠE se v aktuálním ročníku
mezinárodního žebříčku
Eduniversal umístila na prvním
místě a získala tak titul nejlepší
ekonomické univerzity ze zemí
východoevropského regionu.
Konkurence byla tento rok opět
silná. Druhé místo společně obsadily
Graduate School of Management –
St. Petersburg University, Corvinus
University of Budapest – Corvinus
Business School a University of Ljubljana – Faculty of Economics. O třetí
místo se podělily dvě univerzity,
University of Warsaw Faculty of Management a Zagreb School of Economics And Management. Absolutním
vítězem žebříčku se stala MIT Sloan
School of Management z USA.

VŠE tak potvrdila svou vysokou úroveň a zopakovala úspěch z roku 2015
a 2017, kdy obsadila také první místo.
V hodnocení Eduniversal se přitom
VŠE pravidelně umisťuje mezi trojicí
nejlepších škol příslušné geografické
oblasti již od roku 2009. Slavnostní
vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 18.
října v Dubrovníku. Za VŠE převzal

ocenění prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.,
prorektor pro vědu a výzkum.
Od roku 2008 oceňuje Eduniversal
každoročně tisíc ekonomických
vysokých škol ze 154 zemí světa,
přičemž za každou oblast se vždy
vyhlašují první tři pozice. Prvním
krokem v sestavování každoročního
žebříčku je výběr 1 000 nejlepších
vysokých, který provádí jedenáctičlenná mezinárodní vědecká komise
(The International Scientific Committee, ISC). Tyto školy jsou následně v každé zemi klasifikovány tzv.
Palmes of Excellence na základě řady
kritérií, kterými je měřena míra jejich
internacionalizace, reputace a známost školy v příslušném regionu, ale
i kvalita. Třetím neméně důležitým
krokem je poté volba rektorů a děkanů vybraných 1 000 vysokých škol.
Při své volbě děkani a rektoři odpovídají na otázku: „Kterou školu byste
doporučili svým studentům, pokud
by chtěli studovat v dané zemi?“ VŠE
v tomto ročníku obdržela skóre 401
‰ (loni 341 ‰).
Na základě uvedených kritérií jsou
všechny školy rozděleny do pěti skupin, které jsou charakterizovány počtem palmových listů. Celosvětově
sto nejlepších škol získává 5 palmových listů a VŠE i letos patří mezi ně.
Cílem rankingu je poskytnout zájemcům o studium i odborné veřejnosti
celosvětový přehled o špičkových
univerzitách a možnostech získání
kvalitního manažerského vzdělání.
Eduniversal je celosvětový žebříček manažerských škol a hodnotící
agentura specializující se na vysoké
školství. Organizace sídlí v Paříži
a na mezinárodní úrovni působí od
roku 2007. Každoročně sestavuje dva
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žebříčky – Žebříček 1 000 nejlepších
manažerských škol a žebříček 4 000
nejlepších magisterských a MBA
programů.
Tato hodnocení jsou určena studentům, kteří se rozhodují, kterou
vysokou školu si vyberou v jednom
z regionů: Afrika, Střední Asie,
Východní a střední Evropa, Eurasie
a Blízký Východ, Východní Asie,
Latinská Amerika, Severní Amerika,
Oceánie, Západní Evropa.

Stalo se
NADĚJNÉ TÝMY
V XPORTU

Podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE pomáhá kreativním startupům na cestě
k úspěchu. xPORTím akcelerátorem prošli už desítky úspěšných týmů, jako firmy
SENS, Vehiklo nebo SALESDOCk. Právě teď jsou v xPORTu další ambiciózní startupy:

AMIO

ALEXÝR

ACCENT ARTISAN

B2B startup Amio patří mezi
naše nejnovější projekty. Amio
je SaaS pro vývojáře a zabývá
se vývojem nástrojů a API, které
ulehčují práci s platformou
pro zasílání zpráv po internetu
(Facebook, Skype, Viber, …).

Je libo Vegmelín? Ať už nechcete
či si nemůžete dopřát mléčný sýr,
100 % rostlinné Alexýry jsou pro
vás spásou. Alexýry jsou delikátní
veganské sýry vyrobené ze surovin
prospívajících našemu zdraví a šetrně k naší přírodě.

Accent Artisan vyvinuli bezplatnou mobilní aplikaci na učení se
bezchybné anglické výslovnosti.
Svou vlastní metodologií chtějí
lidi učit, jak mluvit anglicky jako
rodilý mluvčí. Kromě angličtiny
již pod značkou Accent Artisan
rozjeli i další zajímavé projekty.

ROHLIK.CZ STARTUP FESTIVAL PŘINESL NA VŠE SKVĚLÉ
STARTUPY A BOHATÝ PROGRAM
Ve středu 26. září se konal na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) již třetí ročník Startup Festivalu. Akce uspořádaná business akcelerátorem xPORT VŠE tak byla věnována především startupům, studentům a nadšencům do podnikání.
Veletrh představil veřejnosti více než
dvacet českých startupů, mezi nimiž
byly startupy jako Rohlik.cz, Trisbee,
Applifting, LSi, Zoxcall, HoppyGo
a mnoho dalších. Kromě informací
o činnosti vystavujících, měli návštěvníci možnost vyzkoušet si také soutěže a jiné zajímavé aktivity. Stánek
COTU například ukazoval 3D tiskárnu
přímo při práci a u stánku Behavee
bylo možné otestovat si své ego.
Rohlik.cz Startup Festival přinesl také
nabitý doprovodný program, který
nabízel one2one konzultace s odborníky, panelové diskuze a workshopy.

S celkem třinácti profesionály z oboru
tak mohli návštěvníci konzultovat
své nápady nebo se mohli zúčastnit sedmi připravených workshopů,
jejichž kapacity byly zcela naplněny.
Tématem byly například investice
nebo obchod 21. století. Uspořádány
byly také přednášky, a to například od
Grow with Google s názvem Dovednosti 4.0 pro joby budoucnosti.
Veletrh startupů byl přístupný široké
veřejnosti, jež jej mohla navštívit
zdarma. Podle xPORTu je budování
startupové komunity velmi důležité

ROZJÍŽDÍŠ BUSINESS?
PŘIJĎ NA OPEN HOUSE XPORTU

a smysluplné. Návštěvníci si z festivalu mohli odnést jak nové vědomosti
a zkušenosti, tak i inspiraci a motivaci
do vlastního podnikání.
„Třetí ročník festivalu se podle mého
názoru velmi vydařil. Program byl
obsáhlejší než loni a návštěvnost
stoupla o 30 %. Jako dobrý tah vnímám titulární partnerství s Rohlik.cz,
který nás zaštítil jménem, ale hlavně
přinesl nejpopulárnější část festivalu
– přednášku Tomáše Čupra z Rohlik.cz
o chybách a poučení z jeho kariéry,“
říká Kamila Rychtaříková, Event &
Partner directorka xPORTu.

JAK MŮŽEŠ PŘIHLÁSIT SVŮJ PROJEKT DO XPORTU?

Přijímací Open House se koná pravidelně vždy první
úterý v měsíci. Je založen na one2one konzultaci, která lidem se skvělým podnikatelským nápadem může
otevřít dveře do xPORTího B2B inkubačního programu
anebo mohou alespoň získat feedback na svůj business od odborníka.
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1. Vyplň registrační formulář na webu xport.vse.cz
2. Připrav se na one2one konzultaci s odborníkem
3. Přijď na Open House, představ svůj projekt, prodiskutuj jeho směřování a získej feedback.
4. Jestli se vzájemně dohodneme, že xPORT je pro
tvoje podnikání to pravé, můžeš se stát součástí
startupové komunity a naskočit do programu B2B
Incubation, který nastartuje tvé podnikání.
5. První zkušební měsíc je zdarma.

Stalo se

XPORT ZVE
NA VENTURE
SUMMIT 2018!

XPORT VŠE NABÍZÍ
SKVĚLOU PŘÍLEŽITOST
B2B STARTUPŮM

Podnikatelský akcelerátor xPORT
vás srdečně zve na 2. ročník Venture
Summitu, který se letos uskuteční 30.
listopadu v nově zrekonstruovaných
prostorách xPORTu na Jarově. Jak název napovídá, budeme se věnovat investování rizikového kapitálu, letos se
zaměřením na B2B segment. Zahraničním hostem bude Dr. Giovanni Schiuma, který je držitelem profesorského
titulu na Università della Basilicata
v Itálii, kde vyučuje „Knowledge and
Innovation Management“. Dále se můžete zúčastnit panelové diskuse nebo
workshopů, které povedou významní
venture kapitalisté, angel investoři
nebo podnikatelé. Aktuální informace
a přihlášení již brzy na stránce
www.venturesummit.cz.

Program B2B Incubation je
maximálně roční program
pro lidi se zajímavým
podnikatelským nápadem
a elánem. Nabízí pevné místo
v xportí komunitě startupistů,
kteří řeší stejné problémy. Snaží
se o jejich prosperitu a neustálý
růst, a proto je založený na
detailních a kvalitních týdenních
konzultacích.
Každý týden si se startupisty odborník pobaví o tom, jak jejich byznys co
nejrychleji posunout dál. V xPORTu se
snažíme otevřít našim týmům dveře
ke správným partnerům nebo investorům a také jim čas od času vrátit klid
a nadhled a pomoct jim řešit problémy.
xPORT startupům nabízí různé přínosy
a služby, které mohou naplno využívat.

PŘÍNOSY XPORTU

•
•
•
•
•
•

inspirativní prostory
startupová komunita
mentoring program
networking
marketing a PR podpora
workshopy a vzdělávací akce

SLUŽBY PRO STARTUPY

•
•
•
•

místo v Open space
poskytnutí zasedaček a call rooms
kuchyňka s vybavením
Chill out zóna, stolní fotbal
a kulečník
• zapůjčení technického vybavení

VŠE ZÍSKALA INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACI
Vysoká škola ekonomická
v Praze obdržela od Národního
akreditačního úřadu (NAÚ)
institucionální akreditaci. Díky
ní může samostatně rozhodovat
o vzniku, zrušení a změnách
studijních programů, platná je po
dobu deseti let.
Specifikem VŠE je její relativně úzká
specializace. Proto se rozhodla žádat
o institucionální akreditaci pouze
pro dvě oblasti vzdělávání, a to pro
oblast vzdělávání Ekonomické obory
a Informatika. NAÚ udělil VŠE akreditaci v plném rozsahu její žádosti, tedy
pro bakalářské, magisterské i doktorské studium.

„Získání institucionální akreditace je
pro VŠE velkým úspěchem i závazkem do budoucna. Již od roku 2016
procházíme akreditačním procesem
v rámci mezinárodní akreditace AACSB,
a proto jsme mohli při přípravě žádosti
o národní institucionální akreditaci
využít zkušeností i synergických efektů.
Vítám skutečnost, že akreditační proces
v České republice již neprobíhá pouze
„od stolu“, ale že významnou částí
hodnocení je tzv. peer review, neboli návštěva hodnocené instituce a otevřená
diskuze se zástupci vedení školy, učitelů,
studentů i akademického senátu. Dle
mého názoru je přínosem akreditací
nejen zlepšení kvality podle předem daných standardů, ale také to, že se jedná
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o celoškolský projekt, který podporuje
týmovou spolupráci mezi vedením školy
a fakultami“, uvedla rektorka VŠE
Hana Machková.
Na základě získané institucionální akreditace budou na VŠE akreditovány
nově koncipované studijní programy
v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality. Hlavním akreditačním orgánem školy je Rada pro vnitřní
hodnocení, která v současné době
intenzivně projednává návrhy studijních programů pěti fakult VŠE. Cílem
VŠE je již od příštího akademického
roku přijímat většinu studentů do modernizovaných studijních programů.

Stalo se
NA VŠE BUDE
ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA
JANA PALACHA
Studentka Akademie výtvarných umění Praha
(AVU) Dagmar Morová je autorkou návrhu, který
vyhrál Soutěž pro studenty sochařských ateliérů
AVU na vytvoření pamětní desky Jana Palacha
vypsanou VŠE.
„Účelem a posláním soutěže
bylo vytvořit umělecké dílo
k památce Jana Palacha na
místě, kde studoval a odkud
vedly jeho poslední kroky.
Deska bude umístěna ve
veřejném prostoru, který je
navštěvován přibližně 15 tisíci
lidmi ročně,“ vysvětlil kancléř
VŠE Andrej Tóth. „Touto soutěží mezi studenty AVU
jsme chtěli zároveň podpořit mladé umělce, kteří
se výtvarným uměním zabývají,“ dodal. V komisi
hodnotící předložené studentské návrhy zasedali
kromě zástupců VŠE a AVU také Palachův spolužák
z VŠE a bratr. Pamětní deska bude umístěna na Staré
budově u výtahu, kde vznikne atrium Jana Palacha,
které bude dalším generacím studentů připomínat
jeho odkaz. Ke slavnostnímu odhalení pamětní desky dojde 16. ledna 2019.

KLUB ABSOLVENTŮ
V centrální databázi absolventů VŠE je vás v tuto chvíli
zaregistrováno více než 25 000. Pro ty z Vás, kdo máte zájem
o udržení aktivnějšího kontaktu s VŠE, jsme připravili možnost stát se členem Klubu absolventů VŠE.
V akademickém roce 2018/19 budete v rámci absolventského
členství:
● mít nárok na volný vstup pro Vás a 50% slevu na vstupné
pro doprovod na Ples VŠE
● mít nárok na volnou vstupenku pro Vás a doprovod na
Absolventský večer VŠE
● mít nárok na slevu 10% na odborné kurzy FIS
● mít nárok na slevu ze vstupného na hrazené akce, které VŠE
a její fakulty pořádají
● přednostně vědět o nabídce kurzů pro veřejnost a kurzů
celoživotního vzdělávání s možností slevy
● dostávat přednostní informace a pozvánky na odborné,
společenské i kulturní akce školy a fakult pořádané výhradně
pro absolventy VŠE
● spolufinancovat aktivity pro rozvoj spolupráce s absolventy
v rámci Rozvojového a poradenského centra VŠE
Registrační poplatek 800 Kč se hradí 1x za akademický rok, absolventi posledního ročníku mají nárok na 50% slevu z členského
poplatku v prvním roce po ukončení studia. Registrovat se můžete
po přihlášení do Vašeho osobního účtu na http://absolventi.vse.cz.
Vážíme si všech, kdo mají zájem o dění na půdě VŠE, spolupracují s námi a podporují nás v naší práci. Děkujeme!

KONTAKT

LINKEDIN – ZŮSTAŇTE S VŠE VE SPOJENÍ
Máte svůj profesní profil na LinkedInu? Zůstaňte prostřednictvím této sítě ve spojení se svou Alma mater. Sledujte
novinky týkající se kariéry absolventů VŠE, akce pro absolventy i důležité milníky VŠE. Univerzitní profil Vysoké
školy ekonomické v Praze spojuje uživatele, kteří na svém osobním profilu uvedou VŠE v položce „vzdělání“. Při
zadávání vzdělání by se Vám v rolovacím menu měla spolu s logem objevit pod stejným názvem. Pro všechny absolventy je také vytvořena skupina VSE Prague Alumni. Neváhejte zažádat o členství! Do diskuzí se můžete zapojit
na fakultních skupinách vytvořených pod skupinou VSE Prague Alumni. Posílejte svým fakultám zpětnou vazbu,
doporučujte odborníky z praxe a získávejte informace o akcích pořádaných vaší fakultou. Stačí zažádat o členství.
Faculty of Finance and Accounting / Fakulta financí a účetnictví
Faculty of International Relations / Fakulta mezinárodních vztahů
Faculty of Business Administration / Fakulta podnikohospodářská
Faculty of Informatics and Statistic / Fakulta informatiky a statistiky
Faculty of Economics / Národohospodářská fakulta
Faculty of Management / Fakulta management

http://absolventi.vse.cz
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ZPRAVODAJ
PRO ABSOLVENT Y VŠE

