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PŘIHLASTE SE I VY DO NOVÉHO 
ABSOLVENTSKÉHO PORTÁLU VŠE!

 

Absolventský portál je komuni-
kační a kontaktní platforma,
na které primárně budujeme síť 
absolventů VŠE. Slouží přede-
vším k udržení kontaktu s Vaší 
Alma Mater a Vašimi spolužáky. 
Zároveň podporuje spolupráci 
s učiteli a studenty na VŠE. Mů-
žete se zde také registrovat na 
nejrůznější odborné, společen-
ské, kulturní i sportovní akce, 
které pro Vás připravujeme. Díky 
nastavení absolventského portá-
lu Vám neunikne žádná novinka.

Zajímá Vás, kde 
pracují Vaši spolužá-
ci? Jaké akce pro 
absolventy chystáme? 
Chcete spolupracovat 
s fakultou? Nebo najít 

ztracenou lásku? Díky novému 
Absolvenstkému portálu můžete mít 
přehled o VŠEm.

CO VŠECHNO NA PORTÁLU 
NAJDETE?
● Své spolužáky a jejich profily
● Přehled absolventů VŠE a společ-

ností, kde pracují
● Přihlašování na networkingové, 

odborné a společenské akce pro 
absolventy

● Registrace do Klubů absolventů 
dle fakult

● Možnosti spolupráce s VŠE, 
fakultami či studenty (jako např. 
mentoring, přednáška, vedení/
oponování závěrečné práce, od-
borná praxe/stáž, networking atd.)

● Nabídky kurzů, MBA studia a celo-
životního vzdělávání na VŠE

● Poradenské aktivity a nabídky 

pracovních příležitostí ze strany 
VŠE a spolupracujících firem

● Absolventský zpravodaj
● Novinky z VŠE
● Kalendář akcí VŠE
 

Aktualizujte si svůj 
profil, aby mohli 
spolužáci najít i Vás, 
vyměnit si s Vámi pár 
zpráv, nebo aby Vás 
mohla oslovit ke 

spolupráci třeba i Vaše fakulta. Ke 
svému profilu můžete nahrát fotku, 
uvést krátké představení, doplnit 
obor Vaší vedlejší specializace 
a mnoho dalšího.
 
Doufáme, že se Vám portál bude 
líbit a budete díky tomu s námi 
častěji v kontaktu. Budeme rádi za 
zpětnou vazbu. Těšíme se na setkání 
na některé z našich akcí.
 

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

S tímto projektem 
 nám pomáhá:

https://portal.absolventi.vse.cz/portal
https://registrace.absolventi.vse.cz/portal/absolventi#spoluzaci
https://registrace.absolventi.vse.cz/portal/akce
https://registrace.absolventi.vse.cz/portal/profil/upravit/typy-akci
https://portal.absolventi.vse.cz/portal
https://portal.absolventi.vse.cz/portal
https://portal.absolventi.vse.cz/portal/profil/upravit
https://portal.absolventi.vse.cz/portal/profil/upravit
https://registrace.absolventi.vse.cz/portal/profil
mailto:absolventi%40vse.cz?subject=
mailto:absolventi%40vse.cz?subject=
https://portal.absolventi.vse.cz/portal/
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ABSOLVENTSKÉ
STŘEDY

DEJTE VĚDĚT 
SVÝM PŘÁTELŮM 
O NOVÉM 
ABSOLVENTSKÉM 
PORTÁLU

Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost 
udržení kontaktu s absolventy, a proto pro Vás Rozvojové 
a společenské centrum spolu s fakultami několikrát do 
měsíce připravují přednášky na půdě Vaší Alma Mater již 
od roku 2014. Přehled předchozích Absolventských střed, 
na které jsme Vás pozvali, naleznete zde.
Máte zájem také pro své spolužáky uspořádat přednášku? 
Napište nám na email absolventi@vse.cz. 

PŘEDCHOZÍ ABSOLVENTSKÉ STŘEDY,  
NA KTERÉ JSME VÁS POZVALI:

Přednáška Prezentace Video

28. dubna 2021 
Role Nejvyššího správního 
soudu v oblasti účetnictví a daní

zde zde

7. dubna 2021
B2B data vs. Don Corleone aneb 
Hollywoodské filmy očima 
datového analytika

zde zde

31. března 2021
Celosvětové pochybení 
mediokracie a politických elit 
při řešení koronavirové hysterie

zde zde

24. února 2021
Jak neměřit koronavirus

prezentace 

zde,

doplňující část  
prezentace 

zde

zde

13. ledna 2021
Sociální sítě & koronavirus. 
Trendy komunikace pro rok 
2021 z pohledu firem

první část  
prezentace 

zde,

druhá část 
prezentace 

zde

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

Téma

PŘEDNÁŠKY 
PRO ABSOLVENTY

https://rpc.vse.cz/
https://rpc.vse.cz/
https://absolventi.vse.cz/kulturni-a-spolecenske-akce/absolventske-stredy/#previous
absolventi@vse.cz
https://absolventi.vse.cz/wp-content/uploads/page/84/2021_04_28_spravni_soudnictvi_role_NSS_judikaty_ucetnictvi.pdf
https://youtu.be/iWCbdGdhjhE
https://absolventi.vse.cz/wp-content/uploads/page/84/VSE-Big-Data-and-movies-preso-20210407.pdf
https://youtu.be/rqOw3XWuMwM
https://absolventi.vse.cz/wp-content/uploads/page/84/Prezentace-pro-VSE-31-3-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jm5bKVQq_uA&ab_channel=RPCV%C5%A0E
https://absolventi.vse.cz/wp-content/uploads/page/84/Digitalni-wellbeing-Absolventi-VSE-20210324.pdf
https://absolventi.vse.cz/wp-content/uploads/page/84/Digitalni-wellbeing-a-Lukas-Barda-Dalsi-tipy.pdf
https://youtu.be/GOQ6jBrqTpc
https://absolventi.vse.cz/wp-content/uploads/page/84/soudnost.pdf
https://absolventi.vse.cz/wp-content/uploads/page/84/Koronavirova-alchymie-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pESrmYkSahg&feature=youtu.be&ab_channel=RPCV%C5%A0E
https://portal.absolventi.vse.cz/portal/pozvat-pratele
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STALO SE

REKTORKA PŘEDALA JMENOVACÍ DEKRETY 
PĚTI NOVÝM DOCENTŮM A PROFESORCE

V úterý 18. května 2021 předala rektorka Vysoké 
školy ekonomické v Praze prof. Hana Machková 
během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekre-
ty novým docentům:

doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D.  
– docentka Ústavu účetnictví a daní Provozně ekono-
mické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D., obhájila habilitační 
práci na téma „Problematika převodních cen z pohledu 
rozvojových zemí“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 
24. února 2021. Byla jmenována docentkou pro obor 
Finance s účinností od 1. dubna 2021.

Docentka Solilová působí od roku 2007 na Provozně 
ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. 
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti patří léta k uzná-
vaným specialistům v oboru daňové politiky, kdy se 
specializuje zejména na převodní ceny a mezinárodní 
zdanění. Řadu let věnovala intenzivní pozornost konso-
lidovanému korporátnímu základu daně, v této ob-
lasti se stala citovanou kapacitou nejen v rámci České 

republiky. Nyní se věnuje dalšímu aktuálnímu tématu, 
a to daňovým únikům a jejich vztahu k agresivnímu 
daňovému plánování.

doc. Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D., CSc., M.A.  
– Docent katedry měnové teorie a politiky Fakulta financí 
a účetnictví VŠE v Praze a katedry softwarového inženýr-
ství Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
Doc. Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D., CSc., M.A., obhá-
jil habilitační práci na téma „Makroekonomické modely 
pro měnovou analýzu“ na VR Fakulty financí a účetnictví 
dne 24. února 2021. Byl jmenován docentem pro obor 
Finance s účinností od 1. dubna 2021.

Docent Tran Van Quang je uznáván jako kvalitní peda-
gog, který úspěšně vedl v posledních letech bakalář-
ské i diplomové práce a podílel se na výuce předmětu 
1MT401 Monetární makroanalýza. Rovněž je uznáván 
jako kvalitní vědec domácí a zahraniční odbornou 
veřejností. Jeho hlavní knižní publikací je kniha „Mak-
roekonomické modely pro měnovou analýzu“. Tato 
monografie se v roce 2019 na základě volby profesorů 
Fakulty financí a účetnictví VŠE umístila na prvním místě 
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v soutěži děkana FFÚ VŠE v kategorii 
nejlepší odborná knižní publikace – 
odborná monografie. Přínosem této 
monografie je poskytnutí uceleného 
pohledu na oblast makroekonomic-
kého modelování se zaměřením na 
DSGE.

doc. JUDr. Ing. Radka 
Zahradníková, Ph.D., LL.M.  
– Docentka na Právnické fakultě 
Západočeské univerzity v Plzni a na 
Fakultě mezinárodních vztahů VŠE; 
soudkyně Krajského soudu v Praze
Doc. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, 
Ph.D., LL.M., obhájila habilitační prá-
ci na téma „Pojmové znaky civilního 
procesu – obchodněprávní aspekty“ 
na VR Fakulty mezinárodních vztahů 
dne 3. března 2021. Byla jmenována 
docentkou pro obor Obchodní prá-
vo s účinností od 1. května 2021.

Docentka Zahradníková se od r. 2017 
až dosud účastní jako externí člen 
katedry podnikového a evropského 
práva FMV VŠE výuky obchodního 
práva. Rovněž vyučuje na katedře 
občanského práva Právnické fakulty 
Západočeské univerzity v Plzni 
kurzy obchodního práva a civilního 
práva procesního. Uchazečka je spo-
luautorkou dvou článků v databázi 
Scopus a 27 domácích a 4 zahra-
ničních článků v odborných recen-
zovaných časopisech bez citačního 
identifikátoru. Je autorkou knižní 
monografie a spoluautorkou dalších 
čtyř knižních publikací.

doc. Jeremy Alan Garlick, 
Ph.D. – Docent katedry mezinárod-
ních studií a diplomacie na Fakultě 
mezinárodních vztahů VŠE
Doc. Jeremy Alan Garlick, Ph.D., ob-
hájil habilitační práci na téma „The 
Impact of China’s Belt and Road Ini-
tiative: From Asia to Europe“ na VR 
Fakulty mezinárodních vztahů dne 
3. března 2021. Byl jmenován docen-
tem pro obor Mezinárodní politické 
vztahy s účinností od 1. května 2021.

Docent Garlick nepřetržitě peda-
gogicky působí v oblasti vysokého 
školství od r. 2002 (celková peda-
gogická zkušenost 25 let). Jako 
pracovník FMV VŠE na plný pracovní 
úvazek je řešitelem 2 vědecko-vý-
zkumných projektů (IGA VŠE  
2017–2018, GAČR 2019–2021). Je 
autorem jedné monografie, dvou 
kapitol v monografiích, tří článků 
v odborných časopisech Jimp a tří 
článků v odborných časopisech Jsc, 
tří statí v odborných recenzovaných 
časopisech. Také se aktivně zúčast-
ňuje mezinárodních konferencí, 
workshopů a odborných seminářů.

doc. Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. 
– Docentka katedry matematiky 
Fakulty informatiky a statistiky VŠE
Doc. Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D., 
obhájila habilitační práci na téma 
„Opravné statistické přejímky mě-
řením“ na VR Fakulty informatiky 
a statistiky dne 25. března 2021. Byla 
jmenována docentkou pro obor Sta-
tistika s účinností od 1. května 2021.

Docentka Kaspříková působí na 
Katedře matematiky FIS VŠE od r. 
2011. V rámci svého pedagogické-
ho působení vyučuje matematické 
a statistické předměty na úrovni 
bakalářského i magisterského studia 
v české i anglické formě výuky. 
Zavedla tři nové předměty a u čtyř 
předmětů je garantem. Ve své 
vědecké činnosti se Ing. Kaspříková 
věnuje aplikaci statistických metod 
v ekonomice a biomedicíně, rozvoji 
nových metod analýzy dat a vývoji 
nových postupů v oblasti statistic-
kých přejímek. Navrhla nové úspor-
nější plány statistických přejímek 
a nový ekonomický ukazatel pro 
jejich vyhodnocení.

Dále rektorka předala profesorský 
jmenovací dekret:

prof. Ing. Aleně Buchalcevová, Ph.D. 
– profesorka katedry informačních 
technologií Fakulty informatiky 
a statistiky VŠE v Praze. Byla jmeno-
vána profesorkou pro obor Apliko-
vaná informatika s účinností od 15. 
prosince 2020.

Prof. Buchalcevová je dlouholetou 
kvalifikovanou vysokoškolskou 
pedagožkou a vědeckou pracovnicí 
Katedry informačních technologií 
Fakulty informatiky a statistiky VŠE 
v Praze. V současnosti garantuje 
magisterský studijní program Pod-
niková informatika uskutečňovaný 
v distanční formě a vedlejší specia-
lizaci Řízení kvality softwaru, kterou 
před pěti lety vybudovala a která je 
prvním takto zaměřenou specializa-
cí na českých vysokých školách.
Prof. Buchalcevová je výlučnou 
autorkou dvou knižních monografií, 
spoluautorkou dalších tří monografií 
a pěti kapitol v knižních publikacích, 
spoluautorkou dvou vysokoškol-
ských učebnic a ctrnácti skript.

Je členkou programových výborů 
řady mezinárodních i domácích 
konferencí, členkou redakčních 
rad dvou mezinárodních časopisů 
indexovaných v databázi Scopus 
a členkou redakčních rad dvou 
tuzemských časopisů. Od roku 2008 
je členkou pracovní skupiny WG24 
při ISO/IEC JTC1/SC7 a od roku 2016 
členkou Expertního panelu pro 
Hodnocení výsledků výzkumných 
organizací při RVVI.Prof. Buchalce-
vová velmi výrazně formovala oblast 
zlepšování procesů při budování 
informačních systémů, řízení kvality 
softwaru a podniková architektura 
v České republice a přispěla i k me-
zinárodnímu výzkumu v těchto 
oblastech.

STALO SE



STALO SE

6

DVA ODBORNÍCI Z VŠE BYLI JMENOVÁNI 
ČLENY ROZKLADOVÝCH KOMISÍ ÚOHS

Doc. Tomáš Krabec 

na VŠE působí na katedře 
financí a oceňování podniku FFÚ 
a v Institutu oceňování majetku. 
Dlouhodobě se odborně 
zaměřuje na soutěžní ekonomii 
a oceňování aktiv, a to jak 
v oblasti výzkumné a publikační, 
tak i v oblasti znalecké.

V oblasti soutěžní ekonomie a oceňování podniků, 
cenných papírů a nehmotných aktiv publikoval 
šest monografií a desítky odborných článků v ČR 
i v zahraničí.

Od roku 2010 působí jako soudní znalec v oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady ve specializaci na 
oceňování podniků a cenných papírů. V minulém roce 
byl doc. Krabec jmenován ministryní spravedlnosti 
ČR členem Poradního sboru ministryně spravedlnosti 
pro obor ekonomika a Poradního sboru ministryně 
spravedlnosti pro metodologii forenzních oborů.

Docent Krabec externě přednáší na Justiční akademii, 
pravidelně se účastní mezinárodních vědeckých 
konferencích a jako hostující profesor v oboru financí 
a oceňování aktiv přednáší na zahraničních univerzitách.

Doc. Vladimír Králíček 

na VŠE působí na katedře 
finančního účetnictví a auditu 
FFÚ. Má bohaté zkušenosti 
z oblasti auditu, a to jako lektor 
i viceprezident a prezident 
Komory auditorů ČR. Byl také 

členem poradního orgánu Mezinárodní federace 
účetních IFAC pro oblast budování účetní a auditorské 
profese v rozvojových zemích.

Významně se podílel na procesu vzdělávání a zkouše-
ní před a při vstupu do auditorské profese. Jako člen 
odborné skupiny při MF ČR spolupracoval na koncipování 
zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. V současné době 
stále působí jako člen Výboru pro metodiku auditu KA 
ČR a člen redakční rady pro překlady Mezinárodních 
auditorských standardů téže profesní organizace. Docent 
Králíček je autorem řady odborných článků, monografií 
a učebnic. V pedagogické oblasti se mimo teorii auditu 
věnoval i využití počítačů v účetnictví a auditu, problema-
tice manažerského účetnictví, corporate governance, due 
diligence atd. Docent Králíček se zapojuje i do činnosti 
dozorčích rad a výborů pro audit v řadě společností. Byl 
např. předsedou dozorčí rady Transparency International 
ČR a je členem dozorčí rady Hennerova nadačního fondu 
(Neurologická klinika 1. LF UK).

Téměř třicet subjektů z oblasti veřejné správy, 
akademické sféry i profesních i nevládních 
organizací nominovalo své kandidáty na 
členy rozkladových komisí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS). Dva odborníky 
navrhla i VŠE a oba předseda ÚOHS Petr Mlsna do 
rozkladových komisí vybral. Doc. Ing. Vladimíra 
Králíčka, CSc. jmenoval do Rozkladové komise 
pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných 
zakázek v Praze a doc. Ing. Tomáše Krabce, MBA, 
Ph.D. do Rozkladové komise pro oblast ochrany 
hospodářské soutěže.

Předseda ÚOHS jmenoval celkem pět rozkladových 
komisí, z toho tři pro oblast veřejných zakázek, jednu 
pro hospodářskou soutěž a jednu pro veřejnou podpo-
ru, významnou tržní sílu a přístup k informacím. Složení 
komisí doznalo oproti minulosti poměrně značných změn, 
zhruba polovina členů je nových.

Členové rozkladových komisí musí splňovat vysoké kva-
lifikační a profesní požadavky – ukončené vysokoškolské 
vzdělání magisterského typu v oboru právo a právní věda 
nebo ekonomického či technického směru, deset let praxe 
v oboru, jemuž se daný kandidát věnuje, a minimálně pět 
let praxe v oblasti relevantní pro činnost příslušné komise.
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AKADEMICKÝ SENÁT 
VŠE ZVOLIL NA SVÉM 
USTAVUJÍCÍM  
ZASEDÁNÍ PŘEDSEDU 
A MÍSTOPŘEDSEDY

ZAČAL VYCHÁZET CELOŠKOLNÍ 
ČASOPIS STUDENTŮ  
EKONOMICKÉ ŽURNALISTIKY 
HOUSE OF ECONOMICS

Dne 21. června 2021 proběhlo ustavující zase-
dání Akademického senátu VŠE pro volební 
období 2021 – 2024. V Akademickém senátu 
VŠE jsou rovnoměrně zastoupeny všechny 
fakulty (každá fakulta si volí tři akademické 
pracovníky a dva studenty) a jeden mandát 
připadá na akademické pracovníky působící 
mimo fakulty. Akademický senát VŠE má tedy 
celkem 31 členů. AS VŠE řídí předseda a dva 
místopředsedové.

Zasedání senátu řídila až do okamžiku zvolení 
předsedy AS VŠE Mgr. Gabriela Fliedrová 
z Centra tělesné výchovy a sportu. Volební 
komise pracovala ve složení prof. Ing. Petr 
Marek, CSc. (FFÚ), Ing. Marek Korejs (NF) 
a Bc. Matěj Pokorný (FPH).

Na post předsedy AS VŠE byl navržen pouze 
jeden kandidát – Ing. Marek Stříteský, Ph.D. 
(FPH), který vykonával funkci předsedy AS 
VŠE v období let 2018 – 2021. Ing. Marek 
Stříteský, Ph.D. byl zvolen předsedou AS VŠE 
v prvním kole tajné volby. Na místopředsedu 
kandidovali z řad studentů Ing. Lukáš Hulín-
ský (FFÚ) a Bc. Petr Šimáček (FM). V prvním 
kole byl zvolen student doktorského studij-
ního programu Ing. Lukáš Hulínský. Volba 
místopředsedy z řad akademických pracov-
níků byla trojkolová. Kandidáty byli Ing. Petr 
Mazouch, Ph.D. (FIS) a JUDr. Jan Vondráček 
(NF). Místopředsedou byl zvolen JUDr. Jan 
Vondráček, který tuto funkci zastával i v mi-
nulém volebním období.

Nově zvolenému předsednictvu srdečně 
blahopřejeme!

S úvodem semestru startuje nový celoškolní časopis studentů 
Ekonomické žurnalistiky: House of Economics. Na jeho stránkách 
budou publikovat své články studenti vedlejší specializace Eko-
nomická žurnalistika, ale také osobnosti, které jsou spojené s VŠE.

„S myšlenkou založit časopis, jehož obsah budou vytvářet 
přímo studenti pod hlavičkou Ekonomické žurnalistiky, jsme si 
pohrávali již delší dobu. V rámci této vedlejší specializace vzniká 
nemalé množství dobrých článků, které zatím povětšinou 
skončily “v šuplíku“. Nám to samozřejmě bylo vždy líto, ale znáte 
to, často chvíli trvá proměnit myšlenku v životaschopný projekt. 
Poslední dva semestry, kdy utichly chodby a posluchárny VŠE, 
jinak vždy plné studentů a jejich energie, však byly tím pomy-
slným spouštěčem. Většině z nás už opravdu chybí vzájemné 
kontakty, pravidelné diskuse s vyučujícími a se spolužáky ve 
frontě u automatu na kávu. To samozřejmě našimi stránkami 
nemůžeme nahradit, doufáme však, že čtenářům minimálně 
zpříjemníme tyto covidové dny a týdny. Na House of Economics 
najdou články jak o VŠE, tak články týkající se ekonomických 
témat, které nás zajímají, články od studentů, přednášejících, 
absolventů … Bude to jednoduše taková virtuální obdoba kam-
pusu VŠE,“ řekl šéfredaktor časopisu Martin Zeman.

První rozhovor na House of Economics nemohl být s nikým 
jiným než se samotnou rektorkou VŠE Hanou Machkovou. Jaký 
je její názor na distanční výuku, jak se změní školství po našem 
opětovném návratu do žižkovských poslucháren, co je Internati-
onal Tower, kde se v našem areálu plánuje jeho výstavba a jaký 
byl sen všech dosavadních rektorů VŠE, který se splnil až nyní? 

O tom všem si můžete přečíst ZDE.

Facebook House of Economics
Instagram House of Economics

http://heconomics.cz/
http://heconomics.cz/rektorka-o-vyjimecnem-stavu-ucitele-i-studenti-to-zvladli-dobre/
https://www.facebook.com/House-of-Economics-358592945115414
https://www.instagram.com/house.of.economics/
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VELETRH PRÁCE VŠE HOSTILY VIRTUÁLNÍ 
TROPICKÉ OSTROVY

BYLA DOKONČENA PRVNÍ ČÁST 
REKONSTRUKCE KOLEJÍ NA JAROVĚ

Dvakrát ročně hostila VŠE v minulosti oblíbený a hojně 
navštěvovaný veletrh pracovních příležitostí Šance. Na 
tuto tradici letos z pochopitelných důvodů navázal veletrh 
virtuální – Šance Islands. Zájemci o novinky na trhu práce 
a zástupci zaměstnavatelů se netradičně sešli ve 3D světě 
tropických ostrovů. Veletrh se konal 20.–22. dubna za 
účasti více než stovky vystavovatelů a zájmu dvou a půl 
tisíce registrovaných návštěvníků.

Díky virtuálnímu prostředí mohli i v době omezených 
sociálních kontaktů zájemci z pohodlí domova oslovit 
domácí i nadnárodní firmy a instituce, najít nové kontak-
ty, udělat si obrázek o své budoucí kariéře, ale také např. 
zkonzultovat životopis, zapojit se do koučinku apod.

„Dle zpětné vazby od studentů i vystavujících víme, že obě 
skupiny nejvíce oceňují možnost připojit se na virtuální 
veletrh kdykoli a odkudkoli. Dalším neméně významným 
benefitem virtuální formy veletrhu je snížení ekologické zá-
těže. Díky pozitivním ohlasům již nyní víme, že jsme podob-
nou akci ve virtuálním prostředí neorganizovali naposled. 
Máme také nové nápady na inovace virtuálního světa ŠANCE 
Islands a těšíme se, až je příště představíme,“ shrnuje za 
organizační tým Martin Rey, ředitel Rozvojového a pora-
denské centra VŠE.

Virtuální prostředí tropických ostrovů vytvořila pro VŠE 
česká společnost Confer-O-Matic.
Video z veletrhu zde.

Na kolejích na Jarově probíhají intenzivní stavební 
práce. Během dvou let by měla proběhnout kompletní 
rekonstrukce všech tří budov, tedy Palachovy, Thalerovy 
a Eislerovy koleje. První etapa byla úspěšně dokončena. 
Na Palachově koleji byl zrekonstruován blok B (celkem 70 
dvoulůžkových pokojů) a na Thalerově koleji bylo zrekon-
struováno 12 pater jedné ze dvou věží. Na Thalerově koleji 
bydlí studenti v samostatných buňkách, které mají vždy 
dva dvoulůžkové pokoje. Celkem bylo zrekonstruováno 
88 buněk. Ředitel kolejí Ing. Ota Zima, CSc. pozval na pro-
hlídku zástupce vedení VŠE. Rektorka prof. Hana Mach-
ková, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. 
Petr Dvořák a kvestor Ing. Tomáš Zouhar ocenili zvýšení 
kvality ubytování pro studenty VŠE.

„S dosavadním průběhem rekonstrukce jsem mimořádně 
spokojená. Musím ocenit přístup pana ředitele a jeho týmu, 
který v nelehké době dokáže řídit tak rozsáhlou rekonstrukci. 
Vybavení pokojů je moderní a zajistí studentům VŠE stan-
dard, který si ve 21. století zaslouží. Zejména mě ale těší 
přístup k práci vedoucích obou kolejí, paní Kateřiny Vykukové 

a paní Veroniky Mrázek. Oběma patří velký dík za to, že se 
pro své studenty snaží dělat maximum a je zřejmé, že jsou na 
výsledek rekonstrukce právem velmi pyšné“, konstatovala 
rektorka VŠE.

https://sanceislands.vse.cz/
https://youtu.be/SxnbCo6HQtk
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Při vyhlášení nouzového stavu 
v březnu 2020 jsme sice doufali, 
že se jedná jen o záležitost na 
letní semestr 2020 a po letních 
prázdninách se vrátíme do 
normálního režimu prezenční 
výuky, ale již v září 2020 začínalo 
být jasné, že se pandemie vrací. 
Museli jsme tedy opět zrušit 
řadu prezenčních akcí, jako byly 
promoce, workshopy, konference 
apod. a opět přejít na online 
výuku a tento stav pokračoval 
i v letním semestru 2021.
Tím, že se původně předpokládaná 
krátkodobá omezení protáhla do 
období tří semestrů, došlo k plnému 
přechodu fakulty do online prostře-
dí nejen ve výuce, ale prakticky ve 

všech ostatních oblastech činnosti. 
Vnitřní předpisy byly upraveny tak, 
aby umožňovaly online jednání i taj-
né hlasování vědecké rady, akade-
mického senátu a dalších orgánů fa-
kulty, takže jsme mohli pogratulovat 
prvním docentům, jejichž habilitační 
přednáška před vědeckou radou 
proběhla online a členové vědec-
ké rady hlasovali prostřednictvím 
k tomu speciálně vyvinuté aplikace 
umožňující tajné hlasování na dálku.

Online výuka je nouzovým náhrad-
ním řešením, ale jsme přesvědčeni, 
že učitelé i studenti ji zvládli bez 
závažných problémů a bez snížení 
úrovně výsledků dosahovaných 
například u státních závěrečných 
zkoušek, které jsme bez výjimky 
udrželi v prezenční podobě. Rovněž 

jsme bez vážnějších důsledků 
zvládli přijímací řízení do všech 
forem studia a jsme rádi, že zájem 
uchazečů zejména o bakalářské 
studijní programy ve srovnání 
s minulým rokem narostl a máme 
tedy možnost vybírat ke studiu 
kvalitní uchazeče. Některé věci se 
však online nahradit nedají a chybí 
nám všem sociální aspekt osobního 
setkávání a také bojujeme s ome-
zením pohybu přes hranice, což se 
velmi dotýká jak studentů, tak i uči-
telů a jejich možností vycestování. 

Jsme rádi, že našim učitelům ani stu-
dentům nepřinesla pandemie zásad-
ní zdravotní problémy a doufáme, 
že to tak i zůstane a pevné zdraví 
přejeme i vám všem, pro které tento 
zpravodaj připravujeme.Ka ins

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

fakulty
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● Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
● Katedra didaktiky ekonomických předmětů
● Katedra financí a oceňování podniku
● Katedra finančního účetnictví a auditingu
● Katedra měnové teorie a politiky
● Katedra manažerského účetnictví
● Katedra veřejných financí

● Institut energetické ekonomie
● Institut strategického investování

KATEDRY A INSTITUTY 
FAKULTY FINANCÍ 
A ÚČETNICTVÍ:

MBA NEMOVITOSTI A JEJICH 
OCEŇOVÁNÍ (MBARE)

FFÚ JE ONLINE:

Začátek roku 2021 byl pro náš studijní program MBA 
zaměřený na nemovitosti a jejich oceňování úspěšný, 
mimo jiné, tím, že program získal hned dvě akredita-
ce. V první řadě se jednalo o akreditaci tohoto MBA 
programu od RICS (Royal Institution of Chartered 
Surveyors), což je celosvětová profesionální organiza-
ce propagující a prosazující nejvyšší mezinárodní stan-
dardy v oblasti oceňování, správy a rozvoje pozemků, 
nemovitostí, stavebnictví a infrastruktury, založená 
v roce 1868 v Londýně. Dále získal program MBARE 
akreditaci České asociace MBA škol, která si již od roku 
1998 klade za cíl podporovat kvalitu studijních progra-
mů MBA a přispět tak k rozvoji této světově uznávané 
formy celoživotního vzdělávání v České republice 
podle mezinárodně uznávaných standardů.

Fakulta financí a účetnictví se ve velmi krátké době 
digitalizovala v míře nesrovnatelné s obdobím 
mnoha let, které předcházely pandemii koronaviru. 
Netýkalo se to jen vlastní online výuky, ale také pří-
pravy nejrůznějších multimediálních pomůcek pro 
podporu výuky nebo online vysílání. Formou živého 
vysílání probíhaly například dny otevřených dveří 
nebo besedy děkana se studenty.

fakulty
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Fakulta financí a účetnictví je každým rokem organizátorem řady akcí, které 
nejsou určeny jen pro studenty, ale pro širokou odbornou veřejnost. Mezi 
pravidelně se opakující akce patří konference katedry veřejných financí 
s názvem „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF)“ nebo 
fakultní konference s názvem „Annual Conference on Finance and Accoun-
ting (ACFA)“, ale také akce zaměřené na pedagogiku či odbornou veřejnost 
a absolventy, jakou je například „Pedagogická konference“ organizované ka-
tedrou finančního účetnictví a auditingu nebo konference „Rozvoj a inovace 
finančních produktů“ katedry bankovnictví a pojišťovnictví.

AKCE NA FAKULTĚ  
FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ:

fakulty



PROFESNÍ AKREDITACE PRO 
ABSOLVENTY FFÚ:
Studenti naší fakulty využívají výhod plynoucích z pro-
fesních akreditací tím, že mají přístup ke studijním 
materiálům, slevy nebo stipendijní místa do zkouško-
vých systémů a zejména pak výhodu uznání zkoušek 
absolvovaných na naší fakultě ve zkouškovém systému 
daných profesních organizací, takže je nemusí znovu 
vykonávat po nástupu do zaměstnání, což šetří čas 
i peníze jak absolventů, tak i jejich zaměstnavatelů.

Na návrh vědecké rady Fakulty financí a účetnictví vě-
decká rada Vysoké školy ekonomické v Praze o udělení 
titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Robertu 
S. Kaplanovi, emeritnímu profesoru Harvard Business 
School, který je předním světovým odborníkem v ob-
lasti strategického řízení, řízení rizik a manažerského 
účetnictví. Po celém světě jej proslavila zejména me-
toda Balanced Scorecard, kterou vyvinul spolu s Davi-
dem P. Nortonem a kterou poprvé publikovali v roce 
1992 v Harvard Business Review a dále metoda alokace 
nepřímých nákladů (TDABC Time-Driven Activity-Based 
Costing), kterou vytvořil spolu s Stevenem R. Anderso-
nem (publikováno v roce 2003 rovněž v HBR). Jeho knihy 
byly přeloženy v mnoha vydáních do více než 24 jazyků 
(včetně češtiny), jeho články vyšly v řadě prestižních 
světových odborných časopisů a jsou široce citovány. 
Kromě akademických ocenění se práce prof. Kaplana vy-
značuje tím, jak široce byly jeho metody strategického 
řízení implementovány ve firmách po celém světě (včet-

PROF. ROBERT S. KAPLAN – DOCTOR HONORIS CAUSA NA FFÚ
ně ČR), a to v nejrůznějších odvětvích, čehož důkazem 
jsou získaná podnikatelská ocenění.

Slavnostní ceremoniál předání čestného doktorátu byl 
stanoven na čtvrtek 23. září 2021 od 16:00 hodin ve Ven-
covského aule VŠE v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3 
– Žižkov). Na slavnostní předání jsou zváni všichni akade-
mičtí funkcionáři VŠE v Praze, ostatních vysokých škol, 
významní hosté z organizací a institucí, studenti, absol-
venti i široká odborná veřejnost. Součástí slavnostního 
ceremoniálu bude i odborné vystoupení prof. Kaplana.

fakulty

VŠE DOKONČILA STAVBU NOVÉHO ARCHIVU
Areál VŠE na Žižkově se rozrostl o další budovu. 
Šestipatrové moderní Centrum archivních 
a depozitních služeb umístěné u vjezdu z ulice 
U Rajské zahrady bude sloužit pro potřeby Knihovny 
VŠE a Právního oddělení. Jeho architektura 
koresponduje s původními budovami školy.

Myšlenka na vznik archivu vznikla před dvanácti lety, 
samotná realizace stavby započala v roce 2018 a do-
končena byla letos na jaře. Kromě sedmi set metrů 
čtverečných prostor sloužících k archivaci dokumentů 
a publikací, kde je udržována stabilní teplota a vlhkost 
vzduchu, se v budově nachází také studovna, zasedací 

místnost a šest kanceláří. Výstavba Centra archivních 
a depozitních služeb přišla na 140 miliónů korun, škola 
ji z 85 % financovala ze systémové dotace MŠMT, zbytek 
z vlastních zdrojů.
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FMV ALUMNI CLUB SPOJUJE 
ABSOLVENTY I V PANDEMICKÉ  

DOBĚ, ALESPOŇ ONLINE

 FMV Alumni Club v čele s prezidentem 
Janem Kotíkem propojoval absolventy 
i v době omezených osobních setkání. 
Mohli jsme se potkat třeba na 
následujících akcích:

FMV Alumni Chat:  
práce v zahraničí 
Spojili jsme se se třemi absolventy FMV, kteří pracují nebo 
pracovali v zahraničí. Hosté sdíleli své zkušenosti, jak se 
k práci v zahraničí dostali, co pro ně bylo největší výzvou, 
co práce v zahraničí obnáší, nebo jaká je zahraniční firem-
ní kultura oproti té naší.

FMV Alumni Chat:  
Inside the US election 
Naše absolventka a členka Board of Alumni Kristina Tůmová 
zpravodajsky pokrývala maraton posledních dní prezident-
ské kampaně v USA a následně samotný volební den pro 
CNN Prima News. Její postřehy doplnila také naše absol-
ventka, Američanka a dobrovolnice ve volební místnosti 
v Michiganu u prezidentských voleb 2020 Carena Townsend.

FMV Alumni Professional Network:  
Marketing & komunikace 
Jedinečný prostor pro sdílení know-how, kontaktů a inspi-
raci v nejčastějších pracovních oborech našich absolventů 
poskytlo první pilotní setkání v rámci oboru Marketing & 
komunikace. Více o projektu najdete níže.

FMV Alumni Online Networking
FMV Alumni Club zorganizoval networking ve formě popu-
lární únikové hry. Virtuální úniková hra byla zasazena do 
fiktivního dobrodružného příběhu. Týmy plnily na obrazov-
kách důmyslné otázky, úkoly, šifry, hádanky a hlavolamy.

IB, IDS &EGEI/EITEI Alumni Online Networking
V dubnu proběhla také setkání absolventů programů vyučo-
vaných v angličtině – International Business, International 
and Diplomatic Studies a Economics of Globalization and 
European Integration. Absolventi se spojili se svými bývalý-
mi mezinárodními spolužáky ze všech koutů světa, probrali 
co je nového a propojili se napříč ročníky.hlavolamy.

13

fakulty

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
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CHCETE SE PROPOJIT? PŘIDEJTE SE K FMV 
ALUMNI PROFESSIONAL NETWORKS!

Kariérní networking se stává nutnou součástí našeho 
pracovního života a velkou konkurenční výhodou těch, kteří 
jeho umění efektivně ovládají. Čerpat inspiraci, znát kolegy 
z oboru, rozebírat aktuální dění nebo se poradit nad řešením 
konkrétního problému: To je přínos vzájemného propojení 
a příležitost profesního růstu.
FMV a fakultní Alumni Club spojuje komunitu svých absolventů 
podle oborů a pracovních pozic a v duchu témat, která aktuálně 
rezonují společností. Chceme vybudovat jedinečný prostor pro 
sdílení know-how, kontaktů a inspiraci v nejčastějších pracovních 
oborech našich absolventů.

Zajímáte se o konkrétní problematiku a chcete ji řešit? Víte, s kým 
byste se rádi propojili a setkávali? Dejte nám vědět, o jaké Profes-
sional Networks byste měli zájem!

Pilotním projektem je FMV Alumni Professional Network Marketing & komunikace.  
Poprvé jsme se potkali online 27. dubna 2021. O své zkušenosti se s námi podělili hosté večera:

PROČ BÝT VE SVÉ  
PROFESSIONAL NETWORK?
● Inspirujte se v oboru.
 Sdílejte informace s ostatními.
● Poraďte se o svých pracovních pro-

blémech.
● Vytvořte si širší síť kontaktů, od doda-

vatelů přes agentury až po odběratele.
● Sdílejte informace o potenciálních 

zaměstnavatelích a zaměstnancích.
● Najděte nové pracovní příležitosti 

a dosáhněte svých kariérních cílů.

Jitka Němečková 
mluvčí roku 2018  
a leader PR týmu roku 2020,  
Pilsner Urquell

Michael Bouda 
ředitel marketingu  
v Mast-Jaegermeister CZ s bohatými 
zkušenostmi z Čech a Austrálie

PRODĚKANKA FMV DOC. RADKA DRULÁKOVÁ SE STALA PŘEDSEDKYNÍ 
HODNOTÍCÍHO PANELU GRANTOVÉ AGENTURY ČR

Proděkanka pro vědu a doktorské 
studium doc. Ing. Mgr. Radka 
Druláková, Ph.D. byla jmenována 
předsedkyní hodnotícího 
panelu Právní vědy, politologie 
(P408) Grantové agentury České 
republiky (GA ČR). Stala se také 
členkou oborové komise pro 
společenské a humanitní vědy 
(OK4).

Hodnotící panely jsou expertními 
orgány oborových komisí. Oborové 
komise jsou stálými odbornými 
poradními orgány předsednictva 
GA ČR. Jejich hlavním úkolem je 
hodnocení návrhů grantových 
projektů a hodnocení řešení 
udělených projektů.

Doc. Druláková působila jako členka 
panelu Právní vědy, politologie už 
v minulém období.

https://fmv.vse.cz/fmvalumniclub/
https://forms.office.com/r/wWZaGSay8F
https://portal.absolventi.vse.cz/portal/akce/197
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PRACUJETE V HR? MÁTE NA STAROSTI 
RECRUITING NEBO POHOVORY?

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!
Z průzkumu mezi studenty FMV bylo zjištěno, 
že 83 % studentů se necítí zcela připraveno 
na přechod do kariérního života. Jako nejvíce 
problematické části byly označeny pohovory, 
kariérní profil (motivační dopis, životopis, 
LinkedIn) a hledání práce.

Studentům chybí sebevědomí a ujištění od odborníka, 
zda je jejich kariérní profil dost dobrý. Mnoho poho-
vorů za sebou často nemají, nejsou si jisti průběhem, 
některými otázkami nebo celkovou přípravou. Celkem 
93 % studentů by ocenilo vyřešení problematiky formou 
praktických workshopů.

Studentům bychom rádi pomohli a lépe je připravili 
na prosazení se u pohovorů a při hledání práce. Rádi 
bychom pro ně organizovali pravidelné workshopy na 
kariérní témata s odborníky – personalisty, recruitery 
nebo dalšími absolventy, kteří mají pohovory a výběr 
lidí na starosti.

V tomto semestru proběhly workshopy na téma:
● Pohovory (pohovorové otázky, etika na pohovoru, 

silné a slabé stránky, jak působit sebevědomě)
● Hledání práce (kde hledat práci v Česku i v zahraničí, 

jak oslovit firmy)
● Motivační dopis (jak ho napsat, aby zaujmul, je 

v dnešní době důležité ho psát)
● V dalších semestrech plánujeme např. CV, LinkedIn, 

pracovní smlouvy, první zaměstnání apod.

CHTĚLI BYSTE STUDENŮM POMOCI? 
MĚLI BYSTE CHUŤ S NIMI TÉMATA 
PRODISKUTOVAT V RÁMCI 
WORKSHOPU A POMOCI JE TAK LÉPE 
PŘIPRAVIT NA PŘECHOD DO PRAXE? 
Pokud ano, nechte nám na sebe kontakt zde 
a my se Vám ozveme s více informacemi! 
Děkujeme. Podpory absolventů si velmi vážíme.

STUDENTKA FMV NATÁLIE ČEŠKOVÁ 
VYSTOUPILA V DEBATĚ NA NGO MARKET 2021

„Díky účasti na Týdnu pro neziskový 
sektor jsem dostala úžasnou příležitost 
se podílet na debatě s předními 
představiteli organizací, se kterými 
jsem pracovala ve své bakalářské práci. 
Tato příležitost mi dovolila zviditelnit 
moji BP a nahlédnout i do praktického 
světa. Byla jsem ráda, že téma lobbingu 
neziskovek je opravdu aktuální téma, 
které organizace opravdu řeší a já 
k němu mohla přispět,“ říká studentka 
Natálie Češková.

Studentka programu  
Mezinárodní studia a diplomacie 
Bc. Natálie Češková se v úterý 
20. dubna zapojila do debaty  
na akci „Týden pro neziskový 
sektor“ pořádané nadací  
Fórum 2000 a reprezentovala 
tak FMV mezi předními zástupci 
významných českých  
neziskových organizací.

https://forms.office.com/r/NAPMVkLR1F
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FMV MÁ NOVOU 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURU KATEDER

Do nového roku 2021 vstupuje Fakulta mezinárodních vztahů s novou organizační strukturou. Tradiční katedry 
Mezinárodního obchodu, Obchodního podnikání a komerčních komunikací, Světové ekonomiky, Politologie 

a Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka zanikají a budou nahrazeny Katedrou mezinárodního 
podnikání, Katedrou mezinárodních ekonomických vztahů a Katedrou mezinárodních studií a diplomacie. 

Další katedry fakulty zůstávají beze změn.

Nově bude mít fakulta vedle Centra evropských studií, 
Centra asijských studií a Institutu udržitelného podniká-
ní také dvě nová výzkumná centra, kterými jsou Mezi-
národní výzkumné centrum a Středisko mezinárod-
ních studií Jana Masaryka.

Od nové organizační struktury si vedení fakulty slibuje 
jasnější obsahové vymezení pracovišť fakulty, které 
lépe odpovídá situaci na prestižních zahraničních uni-
verzitách, i větší soulad se základní strategií fakulty.

„Nová organizační struktura by měla omezit tematické 
překryvy a být čitelnější pro zahraniční i domácí partnery 
z akademické sféry i korporátního světa. Nové katedry 
budou také finančně i personálně silnější, což umožní zís-
kávat další odborníky ze zahraničí, včetně vysoce kvalifi-
kovaných výzkumníků. To vše by mělo podpořit strategii 
široké internacionalizace a důraz na osobnostní rozvoj 
akademických i neakademických pracovníků působících 
na Fakultě mezinárodních vztahů v dalším období,“ říká 
ke změnám doc. Josef Taušer, děkan FMV VŠE.

Katedra mezinárodního podnikání (KMP) se zaměří 
na mikroekonomické a strategické aspekty podnikání 
v mezinárodním prostředí a tvoří jí většina zaměstnanců 
dosavadní Katedry mezinárodního obchodu a Katedry 
obchodního podnikání a komerčních komunikací. Jejím 
vedoucím je Ing. Petr Král, Ph.D.

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (KMEV) 
se bude zabývat makroekonomickými základy a aplikací 
mezinárodní ekonomie na oblast mezinárodního obcho-
du a světové ekonomiky. Vedle stávajících členů Katedry 
světové ekonomiky jí tvoří někteří pracovníci dosavadní 
Katedry mezinárodního obchodu. Její vedoucí je doc. 
Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie (KMSD) se 
specializuje na politické aspekty mezinárodních vztahů 
a dosavadní členy Střediska mezinárodních studií Jana 
Masaryka doplní někteří členové zanikající Katedry po-
litologie. Vedoucí je doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, 
Ph.D. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka se 
transformuje na čistě vědecké pracoviště při FMV.      

Akademický senát fakulty

Vědecká rada fakulty

Rady pro strategické řízení 
a spolupráci s praxí

Katedra cestovního ruchu
Katedra mezinárodního podnikání
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie
Katedra podnikového a evropského práva
Katedra anglického jazyka
Katedra německého jazyka
Katedra románských jazyků
Katedra ruského jazyka

Centrum asijských studií
Centrum evropských studií
Mezinárodní výzkumné centrum
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Institut pro udržitelné podnikání

Děkan
 fakulty

Katedry

InstitutyTajemnice fakulty

Proděkanka pro vědu a doktorské studium

Proděkan pro zahraniční vztahy a PR

Proděkan pro pedagogickou činnost

Proděkan pro rozvoj a finance



NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU FAKULTY V NOVÝCH 
DÍLECH PODCASTU „FMV ODPOSLECH“!

Chcete nahlédnout pod pokličku 
FMV a zjistit to, co ještě nevíte? 
Pusťte si podcast FMV odposlech 
– protože odposlechem se člověk 
vždy hodně dozví! I v tomto 
semestru pokračuje oblíbený 
fakultní podcast, který pro Vás 
nahrává studentský PR tým 
FMV. Nové epizody vycházejí 
každé dva týdny po dobu celého 
semestru. Nahlédněte do světa 
za katedrou!

●	 Chtěli byste se z první ruky 
dozvědět, jak se v průběhu věků 
VŠE měnila?

●	 Jaký je celoživotní koníček Dr. 
Dubského, známé tváře Katedry 
mezinárodních studií a diploma-
cie, a jak (ne)souvisí s mezinárod-
ními vztahy?

●	 Víte, jak se pohybovat ve svě-
tě informací, kam chodit pro 
relevantní zdroje a kde začít při 
psaní bakalářské nebo diplomo-
vé práce?

●	 Co je nutné udělat pro úspěšnou 
kariéru v evropských institucích?

●	 S čím si musí umět poradit fa-
kultní systémový integrátor?

●	 A jak se dá podle odpadkového 
koše poznat lidský charakter?

Poslouchejte nás na těchto plat-
formách:
●	 Apple Podcasts:  

bit.ly/FMV_odposlech_Apple
● Spotify: 

bit.ly/FMV_odposlech_Spotify
● Google Podcasts: 

bit.ly/FMV_odposlech_Google
● Anchor: anchor.fm/fmv-vse

Vzdělávací program Sportovní diplomacie je akredi-
tován jako program typu Master of Public Administ-
ration (MPA), který je postgraduálním mezinárodním 
manažerským programem zaměřeným na přípravu 
pracovníků ve veřejné správě a neziskovém sektoru.

Program MPA Sportovní diplomacie je prvním kom-
plexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným 
na sportovní diplomacii v České republice. Jeho cílem 
je formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět 
k rozvoji sportovních organizací a byli kvalitními a efek-
tivními zástupci svých organizací v rámci domácích 
i mezinárodních struktur. Záměrem programu je rovněž 
posílit zastoupení českého sportu v mezinárodních 
sportovních organizacích a uspět při prosazování jeho 
zájmů a zájmů ČR obecně v těchto strukturách.

Hlavním partnerem programu je Český olympijský 
výbor. Program je propojen s projektem Duální kariéra, 
který je zaměřený na české sportovce. Program podpo-
ruje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Národní sportov-
ní agentura a Slovenský olympijský a sportovní výbor.
Podívejte se na více informací o programu.
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STUDUJTE MPA PROGRAM SPORTOVNÍ DIPLOMACIE

https://bit.ly/FMV_odposlech_Apple
https://bit.ly/FMV_odposlech_Spotify
https://bit.ly/FMV_odposlech_Google
http://anchor.fm/fmv-vse
https://fmv.vse.cz/dalsi-moznosti-studia/sportovni-diplomacie/


JANA HOVORKOVÁ Z FMV JE 
LAUREÁTKOU CENY JOSEFA 
HLÁVKY PRO TALENTOVANÉ 
STUDENTY A VĚDCE
V letošním roce obdržela Cenu Josefa Hlávky Jana 
Hovorková, absolventka doktorského studia na 
FMV. Vynikajících výsledků v oblasti vědy a výzkumu 
dosáhla Jana Hovorková svou disertační prací 
na téma geopolitiky katolické církve, jejíž závěry 
byly prezentovány na prestižních mezinárodních 
konferencích a v odborných periodikách. Už během 
studií vyšlo v odborných médiích několik jejích článků 
s tematikou katolické církve.

Cena Josefa Hlávky je udělována už od roku 1993 
a je určena pro talentované studenty v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studiu, kteří dokázali 

výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, 
a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie 
věd ČR do 33 let jejich věku. O udělení tohoto ocenění 
rozhoduje správní rada nadace Nadání na návrh rektorů 
českých veřejných vysokých škol pražských, rektora br-
něnské techniky a předsedy Akademie věd ČR. Slavnost-
ní předání cen, které se koná obvykle před 17. listopa-
dem, bylo přesunuto na jaro.

Ing. Jana Hovorková, Ph.D., je absolventkou doktor-
ského studia na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) 
Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Mezinárodní 
politické vztahy. Zaměřuje se na roli a význam katolic-
ké církve v současných mezinárodních vztazích. Tomu 
odpovídalo i téma její disertační práce „Geopolitika 
katolické církve. Mentální mapa světa podle nejvyšších 
představitelů církve“, kterou psala pod vedením prof. 
Ing. Mgr. Petra Kratochvíla, Ph.D. Práce byla úspěšně 
obhájena v září 2019. Dosáhla nadprůměrných výsledků 
v publikační činnosti a svůj výzkum prezentovala na 
prestižních mezinárodních konferencích European Con-
sortium for Political Science a European International 
Studies Association.
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https://vskp.vse.cz/78280_geopolitika-katolicke-cirkve-mentalni-mapa-sveta-podle-nejvyssich-predstavitelu-cirkve?author=hovorkov%C3%A1
https://vskp.vse.cz/78280_geopolitika-katolicke-cirkve-mentalni-mapa-sveta-podle-nejvyssich-predstavitelu-cirkve?author=hovorkov%C3%A1
https://vskp.vse.cz/78280_geopolitika-katolicke-cirkve-mentalni-mapa-sveta-podle-nejvyssich-predstavitelu-cirkve?author=hovorkov%C3%A1


Mezinárodní akreditace AMBA je považována za 
nejvýznamnější světovou akreditaci v oblasti MBA 
studia. Na celém světě ji doposud získalo jen 286 
nejlepších byznys škol, jako je např. University of 
St. Gallen či HEC Paris. V České republice je Fakulta 
podnikohospodářská VŠE první s touto akreditací.

„Věřím, že získání akreditace AMBA výrazně zpřehlední 
dosud nepřehledný trh MBA studia v České republice,“ 
říká profesor Ivan Nový, děkan FPH VŠE VŠE. „Tohoto 
ocenění si velice vážíme i proto, že fakulta vnímá exekutiv-
ní vzdělávání jako jednu ze svých priorit. V loňském roce 
jsme proto například otevřeli nový program Doctor of Bu-
siness Administration, který je určen stejně jako program 
MBA primárně manažerům,“ dodává.

Roční akreditační proces byl završen poslední lednový 
týden tohoto roku návštěvou akreditační komise. Její 
členové ve svém hodnocení vyzdvihla zejména kvalitní 
vedení programu a mezinárodní diverzitu studijních 
skupin. Na základě zpětné vazby od studentů i absolven-
tů programu komise dále ocenila výraznou provázanost 
programu s podnikatelskou a korporátní praxí.
Fakulta získala akreditaci AMBA na tři roky. „Mám velkou 
radost, že se nám podařilo splnit náročná akreditační krité-
ria a velmi mě těší, že můžeme našim stávajícím i budoucím 
studentům nabídnout kvalitní a relevantní exekutivní vzdě-
lání, které obstojí v mezinárodní konkurenci. Na globálním 
trhu MBA programů není většího ocenění,“ říká Dr. Markéta 
Dianová, výkonná ředitelka MBA programu na FPH.

Přísná akreditační kritéria a proces hodnocení zajišťují, 
že akreditaci získají pouze ty studijní programy, které 
prokazují nejvyšší standardy ve výuce a zároveň v ka-
riérním rozvoji a zaměstnatelnosti absolventů. Hodno-
cení probíhá na základě informací od různých zaintere-
sovaných stran, jako jsou zaměstnanci fakulty, studenti 
a absolventi nebo zaměstnavatelé.

Association of MBAs accreditation (AMBA) je nadnárod-
ní akreditační orgán, který byl založen v roce 1967 ve 
Velké Británii a který celosvětově spojuje MBA studenty 
a absolventy, akreditované školy a zaměstnavatele. 
AMBA akreditace je celosvětovým standardem pro 
všechny MBA, DBA a magisterské programy a v součas-
né době akredituje programy 2 % nejlepších byznys 
škol ve více než 75 zemích.

Přehled všech škol s akreditací AMBA najdete zde.
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FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
MBA PROGRAM FPH ZÍSKAL PRESTIŽNÍ AKREDITACI AMBA

Kolektiv autorů FPH publikoval článek pojednávající 
o lidech se sklony k podvodnému a nečestnému jednání 
a jejich tendencích vyhledávat prostředí, které toto cho-
vání umožňuje. O výsledcích jejich výzkumu tweetoval 
např. Scott Adams, autor světoznámého komiksu Dilbert.
Výsledkům výzkumu věnoval jeden z autorů, doc. Petr 
Houdek, také komentář VŠE o… příležitosti podvádět 
v Hospodářských novinách.

PUBLIKOVANÁ STUDIE AUTORŮ Z FPH O NEČESTNÉM CHOVÁNÍ

https://fba.vse.cz/students/doctoral-study-programmes/program-doctor-of-business-administration-dba/
https://fba.vse.cz/students/doctoral-study-programmes/program-doctor-of-business-administration-dba/
https://isbm.vse.cz/
https://www.associationofmbas.com/
https://www.associationofmbas.com/business-schools/accreditation/accredited-schools/
https://archiv.ihned.cz/c1-66923120-vse-o-prilezitosti-podvadet
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V lednu 2021 byly zveřejněny výsledky 16. ročníku 
ankety Top ženy Česka 2020, kterou pořádá 
vydavatelství Economia. V různých kategoriích uspěly 
tři absolventky Fakulty podnikohospodářské.

Soutěž má tři hlavní kategorie (podnikatelka, manažerka, 
veřejná správa) a zvláštní kategorii start-up. Kritérii výběru 
pro hlavní kategorie, podle kterých odborná porota 
hodnotí nominované ženy, jsou jejich vliv, výkon, podni-
katelský příběh a společenský přínos. U kategorie start-up 
je hodnocena inovativnost, schopnost oslovit investory 
a potenciál růstu. V hlavních kategoriích je vždy oceněno 
25 žen a jmenovitě jsou vyhlášena první 3 místa.

V kategorii Manažerka se umístila naše absolventka Kateři-
na Jirásková, finanční ředitelka PPF. V kategorii Podnika-
telka se umístila další z našich absolventek Simona Kijon-
ková, zakladatelka a majitelka Zásilkovny. V kategorii 
Start-up se umístila absolventka programu CEMS Gabriela 
Takáčová, spoluzakladatelka a CBDO Recombee.

Na začátku května poté Forbes představil žebříček 150 žen, 
které považuje za nejvlivnější ženy Česka, a které se dnes 
a denně podílejí na chodu české veřejné i soukromé sféry.

Mezi prvními jedenácti z těchto žen se umístily hned dvě 
naše absolventky: na 5. místě Kateřina Jirásková, finanční 
ředitelka a předsedkyně představenstva PPF, a na 11. 
místě Simona Kijonková, spolumajitelka společnosti 
Packeta a členka Národní ekonomické rady vlády. Další 
spojení s FPH najdeme na 22. místě, na kterém se umístila 
Martina Vítková, finanční ředitelka a spolumajitelka 
holdingu NWT a zároveň členka Strategické rady Centra 
pro rodinné firmy. A nesmíme opomenout ani rektorku VŠE, 
paní Hanu Machkovou, která se umístila na 91. místě.

Celý žebříček je k nahlédnutí na: https://forbes.cz/le-
ad.../150-nejvlivnejsich-zen-ceska-2021/

ABSOLVENTKY FPH USPĚLY V ANKETĚ  
TOP ŽENY ČESKA 2020 I V ŽEBŘÍČKU FORBES  

NEJVLIVNĚJŠÍ ŽENY ČESKA 2021

Studijní program Arts management, vyučovaný na FPH, 
se umístil na 7. místě v Best Masters Ranking, v rámci 
kterého každoročně Eduniversal hodnotí nejlepší světo-
vé univerzity. Umístil se po boku takových škol jako SDA 
Bocconi School of Management či HEC Paris. Ve střední 
a východní Evropě nemá konkurenci. Oproti loňskému 
žebříčku si program polepšil o 4 příčky.

První místo žebříčku obsadila italská SDA Bocconi School 
of Management. Na druhém místě je Erasmus University 
Rotterdam School of History Culture and Communicati-

PROGRAM ARTS MANAGEMENT 
OBSADIL 7. MÍSTO V ŽEBŘÍČKU 
EDUNIVERSAL 2021

on a třetí místo obsadila portugalská Faculty of Human 
Sciences – Universidade Católica Portuguesa.

Arts management se zaměřuje na výuku managementu, 
marketingu, médií, ekonomiky kultury, kterou kombinu-
je s kulturně zaměřenými předměty. Jeho ambicí je vzdě-
lávat studenty tak, aby mohli zastávat vedoucí pozice 
v komerční, neziskové i státní správě.

Eduniversal je globálním leaderem v oblasti hodnocení 
kvality vysokoškolského vzdělání. Každoročně jeho žeb-
říčky využijí více než 4 miliony studentů po celém světě. 
Eduniversal hodnotí obory ve třech oblastech – reputace 
programu, platové podmínky absolventů a studentská 
spokojenost.

Žebříček Eduniversal Best Masters Ranking 2021 je k dis-
pozici zde.

https://www.topzenyceska.cz/
https://cemsmim.vse.cz/
https://www.facebook.com/forbescesko/?__cft__%5B0%5D=AZVsvZDLAdtnJ-7-HCacTAzUFszlHU9QVwKKV35pQwAOdc8--X5VhTtvrUBYDQNvDsch8w0s8IYDbBjgMQdkUI3O-vUJZcdH_0oKWf1EXCholQ024H5npSh-pYFmFPKrKioC_j7JrskN3ItBTaCuv3ah&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CRFVSE/?__cft__%5B0%5D=AZVsvZDLAdtnJ-7-HCacTAzUFszlHU9QVwKKV35pQwAOdc8--X5VhTtvrUBYDQNvDsch8w0s8IYDbBjgMQdkUI3O-vUJZcdH_0oKWf1EXCholQ024H5npSh-pYFmFPKrKioC_j7JrskN3ItBTaCuv3ah&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CRFVSE/?__cft__%5B0%5D=AZVsvZDLAdtnJ-7-HCacTAzUFszlHU9QVwKKV35pQwAOdc8--X5VhTtvrUBYDQNvDsch8w0s8IYDbBjgMQdkUI3O-vUJZcdH_0oKWf1EXCholQ024H5npSh-pYFmFPKrKioC_j7JrskN3ItBTaCuv3ah&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https://forbes.cz/leaderboard_tag/150-nejvlivnejsich-zen-ceska-2021/?fbclid=IwAR0yQR5bTa2yBKFgxkpOjdh3udf4l5YE31vz_dW4CE_odrluAzTqEUS5LA8&h=AT0-nf1rcO_xMK1lcULEKYTI9WEbwLMVthfnidda5YKsu7Og26kaMqbLNuMDI7USKzTb7qNAe1mo8hEdTU6BInbSwCiBLhFp51py4D5kiaQEfTsLiW92VxH1iek78o-mPpIV&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0mb6qJ5MsskevRSUWg3iLUsrz7NIyMcW0y0hvrlErjr0DI4b_ytXUNsCwtLvEwWjn8TMRxPms5lBfrWzIA52fJDJyN4JXasxyVFDsmbsBNT5o_4U569wzAvcf2WoWVdHnByZr6dKfDpJiAipdlDRia8AJ-ooLP87fKDlJql9XC_Xc
https://l.facebook.com/l.php?u=https://forbes.cz/leaderboard_tag/150-nejvlivnejsich-zen-ceska-2021/?fbclid=IwAR0yQR5bTa2yBKFgxkpOjdh3udf4l5YE31vz_dW4CE_odrluAzTqEUS5LA8&h=AT0-nf1rcO_xMK1lcULEKYTI9WEbwLMVthfnidda5YKsu7Og26kaMqbLNuMDI7USKzTb7qNAe1mo8hEdTU6BInbSwCiBLhFp51py4D5kiaQEfTsLiW92VxH1iek78o-mPpIV&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0mb6qJ5MsskevRSUWg3iLUsrz7NIyMcW0y0hvrlErjr0DI4b_ytXUNsCwtLvEwWjn8TMRxPms5lBfrWzIA52fJDJyN4JXasxyVFDsmbsBNT5o_4U569wzAvcf2WoWVdHnByZr6dKfDpJiAipdlDRia8AJ-ooLP87fKDlJql9XC_Xc
https://www.best-masters.com/ranking-master-cultural-management-creative-industries-management.html
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Katedra podnikání FPH se dlouhodo-
bě věnuje podpoře podnikatelských 
aktivit studentů VŠE. Spolu s akcele-
rátorem xPORT VŠE uspořádali letos 
v květnu další ročník soutěže Startup 
VŠE. Studentské týmy z celé školy 
soutěžily o stipendium ve výši 40 000 
Kč na podporu inovativního podniká-
ní. Do finále bylo z přihlášek vybráno 
šest týmů.

V pětičlenné porotě zasedli zástupci 
akademické sféry i investorské komu-
nity. Týmy čekala sedmiminutová on-
line prezentace ve formátu „startup-
-pitch“ a následná diskuse s porotou. 
Tu zajímala velikost problému, který 
startup řeší, schopnost týmu dodat 

produkt na trh a potenciál na dyna-
mický rozvoj firmy.

Titul Startup VŠE získal projekt Luftio. 
Luftio nabízí zákazníkům zařízení na 
měření kvality vzduchu. Získaná data 
analyzuje a výsledky zobrazuje v mo-
bilní aplikaci. Startup Luftio představil 
Josef Tatíček, student FPH, společně 
s kolegyní Janou Vítovou. Porotu 
zaujal nejenom inovativní produkt 
a jeho potenciál, ale také excelentní 
vystoupení obou prezentujících.

Na druhém místě se umístil StudyHUB, 
který se zaměřuje na online doučování 
jeden na jednoho. StudyHUB předsta-
vil student FPH Patrik Kruntorád.

Třetí místo obsadil nápad TreeToGo 
studentů FPH Jana Petránka a Mi-
chaela Schuberta a studentek z FFÚ 
Nikoly Křišťanové a Terezy Barochové, 
kteří jsou zároveň studenty vedlejší 
specializace Podnikání. Cílem Tree-
ToGo je propojovat lokální patrioty 
a cestovatele.

Zvláštní cenu poroty získal projekt 
mementerra, který představil absol-
vent vedlejší specializace Podnikání 
a student FPH David Makovský. 
Porotci ocenily perfektně zpracované 
produkty a finanční zdraví projektu, 
který expanduje reinvestováním 
vlastních prostředků.

Co je Luftio?
Luftio je komplexní systém moni-
torování kvality vzduchu, který učí 
firmy, jak si zajistit lepší vzduch, 
produktivnější, šťastnější a zdravější 
zaměstnance.

Pomocí krabiček se senzory, propo-
jených s mobilní apkou a webovým 
dashboardem měří koncentraci CO2, 
teplotu, vlhkost, tlak vzduchu a VOC. 
Systém naměřená data vyhodnocu-
je, propojuje s daty o produktivitě 
a nemocnosti zaměstnanců a po-
skytuje návrhy, jak kvalitu vzduchu 
zlepšit (pomocí reportů v aplikaci, 
barvou podsvícení senzoru atd.).
Naší vizí je zlepšovat kvalitu vzdu-
chu v tisících firem po celém světě 
a zlepšovat životy miliónů lidí.
 
Proč jste se přihlásili do soutěže 
Startup VŠE?
Soutěž nám doporučil Michal Andera 
z Katedry podnikání FPH VŠE, se kte-
rým spolupracujeme v rámci Podni-
katelské poradny VŠE.
Chtěli jsme získat co nejvíce zpětné 
vazby na náš projekt. Byla to skvělá 

příležitost prezentovat před vel-
mi zkušenou a úspěšnou porotou 
a ukázat Luftio světu, navíc podobné 
soutěže jsou skvělou přípravou před 
prezentacemi investorům.
 
Co pro vás vítězství znamená?
Znamená pro nás další dílčí úspěch 
v cestě za naší vizí a našimi cíli. Jsme 
si jistí, že to, co děláme, má smysl, 
problém je zde a je obrovský. Je 
skvělé, že máme takovou podporu 
a moc si jí vážíme. Vyhrané finanční 
prostředky využijeme při vyvíjení 
MVP našeho produktu a na nákup 
dalších součástek na další Luftia.

NOVÉ A ZAJÍMAVÉ STARTUPY MOHOU VZNIKNAT  
I NA AKADEMICKÉ PŮDĚ

NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ ZÁSTUPCE  
VÍTĚZNÉHO PROJEKTU LUFTIO, JOSEF TATÍČEK.

https://kpo.vse.cz
https://xport.vse.cz/
https://luftio.cz/
https://studyhub.cz/
https://www.treetogo.cz/
https://www.mementerra.cz/
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NOVÝ TÝM CEMS ALUMNI 
ASSOCIATION PRAGUE
Anglicky vyučovaný magisterský program 
Master in International Management/CEMS 
má nový tým starající se o absolventy. Tzv. 
CEMS Prague Alumni Association Board byl 
zvolen součtem 21 platných hlasů. Volby 
probíhaly ve dnech od 14. do 28. května 2021. 
Novými členy předsednictva se pro dané pozice 
stali Jan Plajner (prezident), Natalie Badie (vicepre-
zident) a Matouš Tlapák (pokladník). Tým se během 
léta chystá zaměřit na přípravu řady absolvent-
ských aktivit, k čemuž poskytl také následující 
společné vyjádření: 
„Věříme, že CEMS má co nabídnout i po studiích. 
V rámci oživení CEMS Alumni Association Prague se 
chceme zaměřit na nalezení hodnoty pro všechny 
absolventy, na jejímž základě chceme dosáhnout 
jejich aktivnějšího zapojení. V rámci plánovaných 
akcí se budeme zaměřovat na „networking with 
a meaning“. Tedy, aby každá akce přinášela přidanou 
hodnotu pro profesní nebo individuální rozvoj. Dále 
chceme efektivněji propojit stávající studenty 
s Alumni komunitou a představit nový koncept 
dlouhodobých sportovních výzev.“

Premisou diplomové práce je fakt, že jeden z nejrozší-
řenějších a nejpopulárnějších sportů – fotbal, se změnil 
v celosvětový obchod a evropské fotbalové kluby se 
v důsledku globalizace, komercializace a ekonomizace 
tohoto sportu už dávno neutkávají pouze na fotbalovém 
hřišti. Výzkum dále na základě veřejně dostupných dat 
o fotbale posuzuje vztah mezi peněžní hodnotu hráče 
a jeho reálným sportovním výkonem. Na základě raci-
onality by totiž kluby vlastnící ty nejcennější fotbalové 
hráče měly být zároveň ty nejúspěšnější. V návaznosti 
na dřívější výzkum zkoumá Thomasova práce předví-
datelnost sportovního úspěchu na základě počáteční 
(relativní) tržní hodnoty týmu napříč významnými ev-
ropskými fotbalovými ligami, tzv. „Big Five“. Následně, 
uplatněním nového dvojrozměrného přístupu, zkoumá 
vztah na úrovni jednotlivých hráčů a týmů. Z těchto 
dat pak určuje potenciální nedostatky na trhu práce 
fotbalistů a navrhuje strategie aplikovatelné pro jakýkoli 
fotbalový klub.

V neposlední řadě tato studie přináší důkazy o predik-
tivní síle tržních hodnot a nastiňuje, jak se mohou tržní 
hodnota a výkon podstatně lišit s ohledem na řadu 
charakteristik, jako je např. pozice hráče nebo typ po-
depsané smlouvy. Závěrem práce zdůrazňuje význam 
rozvoje hráčů a dlouhodobých náborových strategií pro 
zajištění sportovního i finančního úspěchu.

ABSOLVENT ANGLICKÉHO 
PROGRAMU MIMG BYL SE 
SVOU DIPLOMOVOU PRACÍ 
OCENĚN V SOUTĚŽI ESOP

Thomas Kalapis, absolvent 
anglického magisterského pro-
gramu Master in Management 
(MIMG), uspěl v soutěži ESOP 
(Excelentní Studentské Odborné 
Práce), v níž jsou každý aka-

demický rok oceňovány kvalitní a zajímavé práce 
studentů VŠE. Thomas, původem z Německa, napsal 
diplomovou práci na téma „Skutečně peníze kupují 
tituly? Empirická analýza „velké pětky“ evropských 
fotbalových lig,“ a to pod vedením Marka Hudíka 
z Katedry manažerské ekonomie. 
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ROZHOVOR: RADEK HUŠEK, SENS FOOD
Radek Hušek, absolvent bakalářského programu 
Podniková ekonomika a management, se 
v letošním roce umístil v žebříčku Forbes 30 pod 
30. Radek se svým společníkem Danielem Vachem 
rozjel startup SENS a snaží se o revoluci na poli 
udržitelné výroby jídla. V Thajsku provozuje 
největší (a zároveň etickou) hmyzí farmu na 
světě. S přídavkem cvrččí mouky vyrábí SENS 
např. tyčinky, krekry, těstoviny či proteinové 
shaky a do budoucna plánuje do nabídky zařadit 
i cvrččí burgery. Loni firma získala od investorů 48 
milionů korun. Cílem Radka je vytvořit nejlevnější 
živočišný zdroj bílkovin, který pomůže nasytit 
rostoucí světovou populaci. V letošním roce mu 
v tom v reklamní kampani pomáhá i profesionální 
lezec Adam Ondra.

Radku, jak se zrodila myšlenka na SENS?
Na výrobu jednoho hovězího steaku je potřeba voda 
odpovídající asi 10hodinové sprše. Nikdo se nesprchuje 
tak dlouho! V roce 2013 vydalo OSN vědecký report, 
který informoval právě o problému produkce bílkovin 
a zároveň možném řešení. Tím nápadem byl cvrččí 
protein, který je maximálně výživný a zároveň má mini-
mální dopad na životní prostředí. Vědcům to sice přišlo 
jasné, ale v supermarketech se nic s cvrččím proteinem 
neprodávalo. Rozhodli jsme se to změnit.
 
Co bylo na začátku nejtěžší?
Úplně na začátku jsme došli na Ministerstvo zemědělství 
a zeptali jsme se, jak je to vlastně s legislativou prodeje 
jídla s cvrčky. Zjistili jsme, že to v České republice nejde. 
Nevím už ani, jak je možné, že nás to neodradilo. Byli jsme 
do myšlenky tak nadšení a už od začátku jsme věděli, že 
to bude výzva, že nás tohle vůbec nezastavilo. Založili 
jsme firmu ve Velké Británii a tam jsme si obstarali veškerá 
povolení. Fungovali jsme v začátku jako britská firma.
 



Jak přijímají lidé fakt, že se jedná o tyčinky s cvrč-
čím proteinem?
Přestože 2 miliardy lidí na světě jí hmyz, bylo nám 
jasné, že v České republice prodat proteinové tyčinky se 
cvrčky nebude jednoduché. Už jsme na trhu několik let 
a myslím, že spousta lidí o naší myšlence slyšela. Nako-
nec je to více o tom, jestli je produkt chutný a cenově 
dostupný. Potom věřím, že nějaké bariéry strachu dokáží 
lidé překonat.
 
Mají tyčinky díky použití cvrččího proteinu specific-
kou chuť, nebo to chuťově není vůbec poznat?
Ne, tyčinky chutnají po čokoládě, oříšcích, sušeném 
ovoci a podobně. Cvrččí protein, respektive ten cvrččí 
prášek někdy nazývaný cvrččí mouka, nemá žádnou 
výraznou chuť, a tak se dá ideálně přidávat do jakýchko-
liv potravin pro zvýšení množství živin v jídle. Obyčejná 
jídla jako jsou tyčinky, krekry, chleba nebo těstoviny, 
jsou pak výživnější a zdravější.

Dokážete říci, jak vypadá Váš typický zákazník, 
nebo se to různí?
Určitě dokážeme. Jsou to převážně mladí lidé ve větších 
městech, kteří žijí aktivní život a zajímají se o životní 
prostředí. Sentiment k udržitelnosti se hodně za po-
slední roky změnil a my víme, že už je takových zákaz-
níků dostatek. Lidé opravdu dokáží ocenit, že nabízíme 
výživné jídlo, které neničí naši planetu.
 
Tyčinky vyvážíte např. i do Německa. Je velký rozdíl 
mezi českým a německým zákazníkem?
V Německu je přístup k životnímu prostředí ještě na úpl-
ně jiné úrovni. Například Flixtrain, což je mainstreamový 
dopravce, hned na hlavní stránce informuje, že jeho vla-
ky jezdí na 100% udržitelnou energii. Němečtí zákazníci 
tak ještě více oceňují náš „minimal harm“ přístup.

Co jste využil z toho, co jste se naučil u nás na fakultě, 
při podnikání? 
Podnikal jsem již při studiu a mohu říci, že jsem si psal 
„dvoje zápisky“. Jedny do školy a jedny pro mou firmu. 
Opravdu jsem viděl z praxe hodně věcí, které se mi do 
podnikání hodily. Myslím, že teorie dává opravdu dobrý 
obecný přehled znalostí, které je dobré mít někde v hla-
vě. Ač přímo v podnikání ještě potřebujete třeba 1568x 
více věcí, které se nikdy na škole nenaučíte.
 
Co plánujete dál?
S naším snažením jsme stále v začátcích. Nicméně víme, 
co chceme dělat. Chceme pokračovat v naši misi přemě-
ny lidské stravy na více udržitelnou a k tomu budeme 
používat cvrččí protein. V SENS budeme nadále propa-
govat „cvrčka“ a ukazovat ho v chutných produktech. Na 
naší farmě budeme i nadále zlevňovat produkci cvrččího 
proteinu a dělat z tohoto nejkvalitnějšího a nejudržitel-
nějšího proteinu zároveň i protein nejlevnější.
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EXEKUTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FPH VŠE 
NABÍDKA OTEVŘENÝCH KURZŮ – PODZIM 2021 

5/10/2021 
MEZERA KRYTÍ  
A JEJÍ PRAKTICKÉ APLIKACE 
Lektor: Ing. Michal Kuděj
Hlavní témata: Jak se projevuje 
úpadek podniku, co to je mezera 
krytí a jak může pomoci odvrátit 
šikanózní insolvenční návrh.

VYJEDNÁVÁNÍ S MARTINEM KONEČNÝM
Lektor:  Mgr. Martin Konečný
Hlavní témata: Jak se stát efektivním 
vyjednavačem – připravit se, stanovit cíle, 
zvolit vyjednávací strategii a být schopen 
zpětně analyzovat výsledek. 

24/09/2021 
RODINNÁ RADA
Lektoři:  
Prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.,  
Ing. Martin Jurek, Ph.D., MIM
Hlavní témata: Jak ji vytvořit 
a používat jako jeden z nástrojů 
řízení firmy, utvářet kvalitní 
vztahy v kontextu rodiny i firmy, 
řešit každodenní záležitosti 
i zvládat naléhavé situace 
a rodinné krize. Tento kurz 
navazuje na kurz Úspěšné 
mezigenerační předávání 
rodinných podniků.

26/11/ 2021
ÚSPĚŠNÉ MEZIGENERAČNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
RODINNÉHO PODNIKU: PROCESY A POSTUPY

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

Institut managementu Fakulty pod-
nikohospodářské poskytuje pří-
ležitosti k prohloubení manažer-
ského vzdělávání. Programy jsou 
založené na ověřené teorii i aktu-

álních poznatcích a současných 
výzvách z praxe. Profesionálům 
pomáháme rozšiřovat perspekti-
vu, schopnost vést lidi a dosahovat 
rovnováhy v pracovním a osobním 

životě. Nabízíme otevřené kurzy, 
kurzy na míru pro firmy i státní 
a neziskové organizace a meziná-
rodní exekutivní MBA program. 

20/10/2021 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A PREVENCE 
VYHOŘENÍ
Lektorka: 
PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.
Hlavní témata: Jak zacházet se 
svým duševním zdravím, na co si 
dát pozor a jak u sebe rozpoznat 
varovné známky přetížení 
a případného vyhoření. 

21/10/2021 
AGE MANAGEMENT – VÍCE 
GENERACÍ NA JEDNOM 
PRACOVIŠTI
Lektorka: 
Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA
Hlavní témata: Jak porozumět 
rozdílům v motivaci, přístupu 
k práci i očekávání jednotlivých 
věkových skupin zaměstnanců 
a jak k tomu přizpůsobit pracovní 
postupy a procesy.

11/11/2021
OUTPLACEMENT – 
OPTIMALIZACE POČTU 
ZAMĚSTNANCŮ
Lektorka:  
Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA
Hlavní témata: Jak zvládnout 
proces outplacementu, přitom 
zachovat pověst značky 
i zaměstnavatele a motivovat 
ostatní zaměstnance a udržet 
talenty. 

14/10/2021
 – 
15/10/2021

https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/mezera-kryti
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/mezera-kryti
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/vyjednavani
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/predavani-rodinne-firmy
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/predavani-rodinne-firmy
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/predavani-rodinne-firmy
https://im.vse.cz/
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/dusevni-zdravi-prevence-vyhoreni
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/dusevni-zdravi-prevence-vyhoreni
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/age-management
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/age-management
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/age-management
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/outplacement
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/outplacement
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/outplacement
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DLOUHODOBÉ KURZY:

BUILDING HUMAN-POWERED 
ORGANIZATIONS 
Lektoři: 
Stanislav Tichý, MMgt. AMI, Paul 
Kearns BA (Econ.), PMI, Stuart 
Woollard BSc (Econ.), PMI 
Hlavní témata: Jak vytvořit 
praktický plán pro budování 
organizací poháněných 
lidskou silou, kde jsou všichni 
stakeholdeři vnímáni jako 
základní zdroj udržitelné 
hodnoty. Rozvoj organizační 
vyspělosti dokonale zapadá 
do rostoucích společenských 
a regulačních požadavků na 
integraci ESG (Environmental, 
Social & Governance) do 
byznysové strategie. 

KRIZOVÁ KOMUNIKACE NA 
SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH 
Lektoři: 
Dr. Efthymia Kottika, Dr. 
Konstantinos Rigopoulos, 
Dr. Ioannis G. Theodorakis, 
Konstantinos Kottikas
Hlavní téma: Jak rozšířit 
schopnost reagovat 
v turbulentním prostředí a posílit 
odolnost v krizové komunikaci.

LEARNING SYSTEMS  
AKADEMIE 
Lektor: 
Stanislav Tichý, MMgt. AMI
Hlavní téma: Jak nastavit 
koncepční systém vzdělávání 
a rozvoje tak, aby strategicky 
pracoval s lidským potenciálem ve 
firmě a přinášel co možná největší 
přidanou hodnotu pro byznys 
dnes i v budoucnu.

on-line, v angličtině on-line, v angličtině on-line

7/9/2021
–
12/10/2021

1/10/2021
–
15/10/2021

4/10/2021
–
22/11/2021

V letošním roce přicházíme s novinkami a otevíráme dlouhodobé kurzy, ve kterých můžete získat novou 
perspektivu a jedinečné pochopení toho, jak lidský potenciál vytváří finanční hodnotu v organizacích. 

PRO ABSOLVENTY VŠE SLEVA 10 %
PRO STUDENTY VŠE SLEVA 15 %
Více informací, registrační formuláře  
a nabídku dalších kurzů najdete na webu 

kurzyfph.vse.cz

KONTAKT 
PRO EXEKUTIVNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ

REGISTRACE,
SLEVY A VÍCE 

INFORMACÍ

Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA
Výkonná ředitelka
Institut managementu FPH VŠE
marketa.dianova@vse.cz

Ing. Dagmar Borovská
Koordinátorka exekutivního vzdělávání
Institut managementu FPH VŠE
dagmar.borovska@vse.cz

RECRUITMENT 
ACADEMY CERTIFIED 
SOURCER
Pořadatel: 
Fakulta podnikohospodářská

RECRUITMENT ACADEMY CERTIFIED RECRUITER
Pořadatel: Fakulta podnikohospodářská

8/11/2021
 – 
9/11/2021

08/11/2021– 09/11/2021
29/11/2021– 30/11/2021

https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/building-human-powered-organizations
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/building-human-powered-organizations
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/krizova-komunikace-na-socialnich-sitich-v-anglictine
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/krizova-komunikace-na-socialnich-sitich-v-anglictine
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/learning-systems-akademie
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/learning-systems-akademie
https://kurzyfph.vse.cz/
mailto:marketa.dianova%40vse.cz%0D?subject=
mailto:dagmar.borovska%40vse.cz?subject=
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/racs
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/racs
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/racs
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/racr
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„AŤ UŽ HLEDÁTE PŘÍLEŽITOSTI K ROZVOJI PRO SEBE NEBO KOLEGY, PROZKOUMEJTE 
NÁŠ EXEKUTIVNÍ MBA PROGRAM. PROGRAM JE URČEN ZEJMÉNA PRO PROFESIONÁLY, 
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM ROZŠÍŘIT SVÉ MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. 
ZÁROVEŇ JE ATRAKTIVNÍ PLATFORMOU PRO MANAŽERY A MANAŽERKY 
S ROZMANITÝM PROFESNÍM ZÁZEMÍM I Z ROZMANITÝCH KULTURNÍCH OKRUHŮ. 
PŘÍLEŽITOST JE JEN ZAČÁTEK. VSTUPTE S OTEVŘENOU MYSLÍ A PROJDĚTE 
TRANSFORMACÍ VAŠEHO POZNÁNÍ, PRACOVNÍ HODNOTY I OSOBNOSTI. ZAČÍT MŮŽETE 
KDYKOLI. TĚŠÍME SE NA VÁS!“

Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA
Výkonná ředitelka, Institut managementu 

MEZINÁRODNÍ EXEKUTIVNÍ MBA PROGRAM 

PROČ STUDOVAT MBA U NÁS?
●	 zázemí Fakulty podnikohospodářské, která jako 

jediná z ČR patří mezi top 1 % business škol 
světa s akreditací EQUIS a AMBA

●	 elitní lektoři a manažeři, prestižní akademické 
pracoviště s úzkou provázaností s praxí

●	 unikátní mezioborová platforma pro řešení 
reálných manažerských situací

●	 práce v malých skupinách studentů umožňující 
individuální přístup v bezprostředním 
kontaktu s mentorem

●	 mezinárodní akreditace FIBAA,  
česká akreditace CAMBAS

●	 flexibilní modulární struktura studia
●	 mezioborový a mezinárodní networking
●	 firemní workshopy

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

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

Michaela Sochorová
Koordinátorka programu MBA
Institut managementu FPH VŠE
michaela.sochorova@vse.cz

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK  
JE DO 30. ZÁŘÍ 2021 ZDE.

CELÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBÍHÁ ONLINE.

https://emba.vse.cz/
mailto:marketa.dianova%40vse.cz?subject=
mailto:michaela.sochorova%40vse.cz?subject=
https://isbm.vse.cz/studium-mba/prihlaseni/registracni-formular/
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FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY

4. ROČNÍK DS&BI ACADEMY VŠE 

ODBORNÍCI Z FIS REAGOVALI  
NA VLÁDNÍ OPATŘENÍ
Akademičtí odborníci z Fakulty informatiky a statisti-
ky zanalyzovali během nouzového stavu vládní kroky 
a svými závěry získali značný mediální dosah. Mezi zmi-
ňované práce se například řadí analýza použití indexu 
v systému PES, kterou zpracoval Tomáš Karel z nové 
fakultní výzkumné agentury MODE Research. Jejím 
závěrem bylo, že nesprávná interpretace systému PES 
může mít za následek dlouhodobé a závažné ekonomic-
ké dopady. Nejvíce však bylo slyšet o analýze týkající se 
zrušení superhrubé mzdy od děkana Jakuba Fischera, 
Petra Mazoucha a Saviny Finardi z FFÚ. Studie vyhodno-
covala efektivitu tohoto návrhu a těšila se velké mediál-
ní pozornosti. To, že na FISu pracují lidé s přesahem do 
praxe, opakovaně potvrzuje děkan Jakub Fischer, který 
se několikrát České televizi a Českému rozhlasu svěřil 
o způsobu, jakým vláda nakládala s daty a čísly během 
pandemie. Poslechněte si celé rozhovory na stránkách 
České televize a Českého rozhlasu.

I letos se uskutečnil semestrální kurz DS&BI ACADEMY, 
který umožňuje studentům i veřejnosti ovládnout pokro-
čilé dovednosti datové analýzy a tím načerpat best practi-
ce od datových expertů z komerční sféry. I přes letošní 
online výuku se lektorům z praxe podařilo plně předat své 
zkušenosti. Proběhly obhajoby projektů, během kterých 
si studenti vyzkoušeli práci datových analytiků se vším 
všudy – od identifikace byznys problému, přes přípravu 
datových pump a fyzických datových skladů či tvorbu 
analytických modelů až po vizualizaci a prezentaci svých 
analýz v nástrojích Qlik, Tableau a Power BI. Nový ročník 
začne v únoru 2022, registrace budou spuštěny v průbě-
hu podzimu. Více informací nejen o akademii najdete na 
našem webu, LinkedInu a Facebooku.

VZDĚLÁVACÍ A PREZENTAČNÍ 
AKCE PRO STUDENTY  
STŘEDNÍCH ŠKOL
Během letošního akademického roku reagovala Fakulta 
informatiky a statistiky na ztíženou situace pedagogů 
na středních školách. Vedení fakulty se rozhodlo bez-
platně podpořit středoškolskou výuku širokou nabídkou 
přednášek pedagogů FIS. Učitelé středních škol si tyto 
přednášky mohli objednávat přímo do svých online 
hodin a oživit jimi distanční výuku. Během tří měsíců 
proběhlo přes 70 přednášek pro více než 2500 studentů 
z oblasti informatiky, matematiky a společenských věd. 
Zpětná vazba je vysoce pozitivní. Studenti FIS záro-
veň pro studenty maturitních ročníků připravili online 
prezentace o vysokoškolském studiu včetně možností 
studia na fakultě. Již proběhlo přes 50 přednášek pro 
více než 800 středoškoláků.

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK  
NA FIS JE ZA NÁMI
30. dubna byl poslední den, kdy mohli noví zájemci 
o studium na FIS podávat přihlášky. Na bakaláře podalo 
přihlášku 2012 zájemců a do magisterského studia se 
hlásilo 728 uchazečů. V obou případech se jedná o 15 % 
nárůst v porovnání s minulým rokem, z čehož máme 
velkou radost. Letošní zájemci bohužel neměli možnost 
se do školy podívat osobně, ale to rozhodně nezname-
ná, že by vybírali naslepo. Pro uchazeče bylo připrave-
no hned několik online Dní otevřených dveří. Zároveň 
naši studenti uspořádali 50 přednášek o naší fakultě 
pro více než 800 středoškoláků. Zásluhu na zvýšeném 
počtu přihlášek nesou i ambasadoři bakalářské kam-
paně Stačí se zeptat a magisterské kampaně Zeptej se!, 
kteří zájemcům radili s výběrem vhodného programu.

https://mode.vse.cz/#analyzy
https://mode.vse.cz/#analyzy
https://mode.vse.cz/
https://fis.vse.cz/zpravodaj/analyza-zruseni-superhrube-mzdy-spotrebu-domacnosti-prilis-nepodpori/
https://fis.vse.cz/zpravodaj/analyza-zruseni-superhrube-mzdy-spotrebu-domacnosti-prilis-nepodpori/
http://bit.ly/Fischer_CT
http://bit.ly/Fischer_Radio
https://www.databusiness.cz/dsbi/
https://www.linkedin.com/company/databusinessvse/
https://www.facebook.com/databusinessvse
https://bit.ly/Prednasky_FIS
https://bit.ly/DODFIS
https://bit.ly/stacisezeptat
https://bit.ly/ING_zeptej_se
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FIS SPOUŠTÍ NOVOU 
PODOBU STÁTNIC 
Změna závěrečné zkoušky byla dlouhodobým tématem 
debat jak mezi pedagogy, tak mezi studenty. Na konci 
dubna představilo vedení fakulty novou podobu státní 
závěrečné zkoušky a z ní vyplývající výhody. Hlavní roz-
díl se týká toho, že si studenti nebudou nadále losovat 
otázky, ze kterých budou zkoušeni. Jejich závěrečná 
zkouška se bude primárně týkat témat souvisejících 
s bakalářskou či diplomovou prací. Zkouška nebude již 
založená na testování podrobností jednotlivých témat, 
ale na schopnosti studenta přemýšlet v souvislostech 
nad svou závěrečnou prací v propojení s dalšími okruhy 
vztahující se k profilu absolventa programu. Jako první 
se v letním semestru 2021/22 s novými státnicemi setkají 
studenti magisterského studia a bakalářští studenti Mul-
timédií v ekonomické praxi. 

SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY POKRAČUJE I V DALŠÍM ROCE

NOVÝ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ PROJEKT NA FIS

Vážíme si Vás, našich absolventů, a proto bychom vám 
i v dalších roce chtěli poskytnout newslettery informu-
jící o novinkách na FIS. Pokud vám pravidelné fakultní 
informace nechodí do e-mailové schránky, zkontrolujte 
si prosím, zda v Absolventském portálu v sekci „Sprá-

va profilu“ – vlevo záložka „Zasílané novinky“ máte 
zaškrtnuté „Novinky a pozvánky na akce FIS“. Všechny 
informace týkající se absolventů lze sledovat také na 
webových stránkách fakulty.

V dubnu byl spuštěn tříletý evropský projekt CIMPLE 
(Countering Creative Information Manipulation with 
Explainable AI) zaměřený na detekci a vysvětlování 
dezinformací za pomoci umělé inteligence. Do projektu 
jsou kromě VŠE zapojeni i partneři z Francie, Velké Britá-
nie, Rakouska a Portugalska. Tým složený z pracovníků 

a doktorandů FIS do projektu přispěje znalostními grafy, 
zpracováním přirozeného jazyka a technikami vizuali-
zace informací. V projektu jsou otevřeny financované 
doktorandské pozice s nástupem od září 2021. Pokud 
byste měli zájem se do projektu zapojit, více informací 
najdete zde.

NOVÁ SPECIALIZACE  
MAGISTERSKÉHO PROGRAMU  
UX VÝZKUM A DESIGN
V rámci magisterského programu Informační systémy 
a technologie se od ZS 2022/2023 otevře na půdě Fakul-
ty informatiky a statistiky VŠE nová magisterská specia-
lizace UX výzkum a design. Tato specializace, která je je-
diná svého druhu v České republice, vzniká ve spolupráci 
Katedry multimédií a Katedry informačních technologií 
na VŠE a Katedry informačních studií a knihovnictví na 
Masarykově univerzitě. Cílem je vzdělávat studenty v ob-
lasti UX výzkumu a designu s přesahem do řízení infor-
mačních systémů. Díky studiu si osvojí znalosti z design 
thinking, grafického designu, uživatelského výzkumu, 
testování, prototypování, ale také řízení IT projektů nebo 
informačního modelování organizací. Absolventi budou 
schopni navrhovat funkční rozhraní a služby a zároveň 
organizovat IT ve firmě. Více informací zde. 

https://portal.absolventi.vse.cz/portal/profil
https://fis.vse.cz/absolventi/
https://bit.ly/FIS-proti-dezinformacim
https://kme.vse.cz/aktuality/katedra-multimedii-otevre-novou-specializaci-v-magisterskem-programu-informacni-systemy-a-technologie/
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NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VŠE
Národohospodářská fakulta VŠE (NF VŠE), která je 
podle mnoha žebříčků a anket považována za jednu 
z nejlepších ekonomických fakult ve Střední Evropě, 
neusnula na vavřínech ani v době koronavirové krize, 
během které si své místo mezi nejprestižnějšími 
ekonomickými fakultami upevnila.
Již od začátku covidové story NF VŠE jako jedna z prv-
ních fakult všech vysokých škol v České republice zvlád-
la přechod z prezenčního na distanční způsob výuky 
v rámci všech svých nabízených kurzů. Ačkoliv s sebou 
distanční forma výuky přináší mnohá úskalí, NF VŠE se 
s nimi dokázala bravurně vypořádat. To ocenili v ano-
nymních anketách i samotní studenti. Distanční způsob 
výuky byl navíc v dalších semestrech dále zdokonalován 
za pomoci obstarání moderních technologií. Prostřed-
nictvím nich se výrazným způsobem usnadnila práce 
vyučujících zejména kurzů ekonomie. Studenti NF VŠE 

v probíhající koronavirové krizi ocenili také práci samot-
ných vyučujících, kteří tuto nelehkou situaci s využitím 
svého entuziasmu a odhodlání předávat dále své vědo-
mosti a schopnosti zvládli na výbornou. 

Protože si vedení NF VŠE od počátku uvědomovalo 
hrozbu spojenou s degradací celého vysokoškolského 
vzdělávacího systému vyplývající z distanční formy 
zkoušení, vytvořilo podmínky, aby byly všechny kurzy 
po celou dobu online výuky ukončovány výhradně 
prezenční zkouškou. Vzhledem k tomu, že tento 
krok učinila NF VŠE jako jediná ze všech fakult Vysoké 
školy ekonomické v Praze, stala se tak opět o něco více 
prestižní a atraktivní jak pro uchazeče, tak pro stávající 
studenty. Aby NF VŠE vyšla vstříc svým mimopražským 
studentům, umožnila jim prezenční způsob zkoušení 
i na Slovensku a v dalších třech městech mimo Prahu. 

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VŠE V PRAZE

Klub absolventů NF VŠE vznikl v roce 
2017 s cílem umožnit jejím absolven-
tům kontakt se svou Alma Mater i po 
ukončení studia. Pod vedením Ing. 
Adély Zubíkové, Ph.D. je cílem Klubu 
nejen zprostředkovat kontakt s děním 
na fakultě, ale také nabídnout absol-
ventům možnost účastnit se zajíma-
vých akcí pořádaných na NF VŠE a pří-
padně se do nich aktivně zapojit.
 

PŘIDEJ SE K NÁM! 

Členství v Klubu absolventů NF VŠE Vám umožní účastnit 
se odborných, společenských, sportovních a dalších akcí 
pořádaných Klubem i Národohospodářskou fakultou, ode-
bírat novinky ohledně fakultního dění v podobě absolvent-
ského newsletteru a další. Především Vám toto členství ale 
pomůže zprostředkovat setkávání se spolužáky z vysoko-
školských studií. V současné době Klub absolventů NF VŠE 
čítá více než 240 členů! Více informací zde.

KLUB ABSOLVENTŮ NF VŠE

https://nf.vse.cz/homepage/absolventi/klub/


DĚNÍ NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTĚ
SOUTĚŽ O CENU DĚKANA NF VŠE 2021

SOUTĚŽ O CENU DĚKANA NF VŠE 
O NEJLEPŠÍ STŘEDOŠKOLSKOU PRÁCI 
V OBLASTI EKONOMIE 2021

Na jaře roku 2020 se uskutečnilo finálové kolo 
16. ročníku Soutěže o cenu děkana NF VŠE. Jako 
u předchozího ročníku se vzhledem k mimořádné 
situaci způsobené koronavirovou pandemií 
a opatřeními Vlády ČR soutěž nemohla uskutečnit 
v tradičním slavnostním formátu ve velké zasedací 
místnosti NF VŠE, a tak se realizace celé soutěže 
konala v online prostředí. 

I přes mimořádně úspěšný předchozí 15. ročník soutě-
že odborná komise vyzdvihla velmi vysokou úroveň 
všech soutěžících. Finálového kola soutěže se účastnilo 
šest finalistů ve třech kategoriích (bakalářské, magis-
terské a doktorské). Studenti díky spolupráci NF VŠE 
s Nadací ČEZ obdrželi odměny v celkové hodnotě ně-
kolika set tisíc Kč. Například za první místo v bakalářské 
a magisterské kategorii obdrželi 25 000 Kč, v doktorské 
kategorii 35 000 Kč. 
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Ke konci dubna 2021 se uskutečnil 2. ročník 
Soutěže o cenu děkana NF VŠE v Praze o nejlepší 
středoškolskou práci v oblasti ekonomie. Cílem 
soutěže je podpořit zájem středoškolských 
studentů o ekonomii. 

Nejlepších 10 studentů tak získává finanční odmě-
nu a současně bude přijato na NF VŠE bez přijímací-
ho řízení. Soutěž vznikla s podporou Nadace investič-
ní skupiny DRFG a je pod záštitou MŠMT. 

Vítězem 2. ročníku soutěže se stal Tobiáš Kout 
z Malostranského gymnázia s prací „Tržní selhání 
argumentem proti státu a jeho intervencím“. Pro více 
informací je seznam nejlepších prací k dispozici zde.

Další informace a jména finalistů jsou uvedeny na tomto 
odkazu.

●	 V kategorii bakalářských prací zvítězil Bc. Pavel 
Smolák s prací „Ekonomické dopady masivní imig-
race do členských států Evropské unie v období let 
2007–2018“.

●	 V kategorii magisterských prací zvítězila  
Ing. Denisa Mahútová s prací „Problematika soci-
álního bydlení ve znevýhodněných regionech České 
republiky v obdobích 2008–2018, aneb dočká se ČR 
zákona o sociálním bydlení?“.

●	 V kategorii doktorských prací zvítězila Ing. Andrea 
Čečrdlová s prací „Komparace přístupu České ná-
rodní banky a Evropské centrální banky k dopadům 
světové finanční krize“.

NF VŠE SPOLUPRACUJE S PRAXÍ:
Program odborné a empirické podpory 
diplomantů NF VŠE ze strany Karlovarského kraje

NF VŠE byla koncem roku 
2020 oslovena zástupci 
Karlovarského kraje ohled-
ně možnosti poskytování 

odborné a empirické podpory studentům na ma-
gisterském stupni studia při jejich psaní konkrétních 
témat diplomových prací. Karlovarský kraj stanovil 
několik možných oblastí zaměření diplomových prací, 
ve kterých by uvítal intenzivní spolupráci se studenty 
NF VŠE v průběhu roku 2021. Pro zvýšení motivace 
studentů pak Karlovarský kraj stanovil finanční odmě-
ny formou daru ve výši:

● 10 000 Kč v případě úspěšné obhajoby s výsled-
kem hodnocení „výborně“,

● 5 000 Kč v případě úspěšné obhajoby s výsledkem 
hodnocení „velmi dobře“.

Karlovarský kraj na tuto formu spolupráce celkově 
alokoval částku 75.000 Kč. Všem zapojeným studen-
tům bude dále udělen certifikát o účasti v programu.
Na tomto odkaze se dočtete více informací o projektu, 
včetně konkrétních výzkumných témat pro diplomové 
práce, jejich rámcového popisu a předpokládaného 
průběhu spolupráce se zástupci Karlovarského kraje.

https://nf.vse.cz/aktuality/soutez-o-cenu-dekana-narodohospodarske-fakulty-vysoke-skoly-ekonomicke-v-praze-o-nejlepsi-stredoskolskou-praci-v-oblasti-ekonomie/
https://nf.vse.cz/aktuality/probehlo-finalove-kolo-souteze-o-cenu-dekana-narodohospodarske-fakulty-vse-v-praze/
https://nf.vse.cz/aktuality/probehlo-finalove-kolo-souteze-o-cenu-dekana-narodohospodarske-fakulty-vse-v-praze/
https://nf.vse.cz/wp-content/uploads/post/18513/Program-spoluprace-KVK-a-NF-diplomove-prace__210312.pdf


VÝZKUMNÁ ČINNOST NF VŠE  
KE KORONAVIROVÉ PANDEMII
Pracovní tým Katedry hospodářské a sociální 
politiky (dále jen KHP) pod vedením pana 
proděkana Miroslava Ševčíka zpracoval na 
počátku roku 2021 výzkumnou studii, ve které 
vyhodnocoval efektivitu plošných restriktivních 
opatření v reakci na pandemii COVID-19 v České 
republice. 

Tým KHP zde analyzuje kroky Vlády ČR, které podle 
jejich textu omezují základní svobody, práva a čin-
nosti jednotlivce od konce 2. světové války. Tým KHP 
kritizuje představitele decizní sféry za podlehnutí 
zavádějícím matematickým modelům abstrahujícím 
od společenskoekonomických souvislostí a za zapo-
čítávání osob, které nezemřely primárně na onemoc-
nění COVID-19, do celkového počtu zemřelých osob 
s příznaky onemocnění COVID-19. Získané výsledky 
založené na zpracovaném strukturálním modelu 
poukazují na naprostou neefektivitu zaváděných 
plošných opatření v době koronavirové pandemie. 
Hlavním závěrem této výzkumné studie je tvrzení, 
že náklady zavedení plošných restriktivních opatření 
jsou ze samotného hlediska zachráněného počtu 
let lidských životů výrazně vyšší než v případě jejich 
absence. Plošná restriktivní opatření s sebou totiž ne-
sou velké množství negativních externalit například 
v podobě vzniku depresí, obezity, ztráty prezenčního 
vzdělávání apod., které negativně působí na oče-
kávanou střední délku dožití všech osob, kterých se 
tato opatření dotknou (tzn. celé populace). Výsledky 
výzkumné studie ukazují, že se plošná restriktivní 
opatření zcela jednoznačně nevyplatí zavádět.
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„Národohospodářská fakulta mi 
poskytla významný rozhled 
v hospodářské politice i sféře 
regionálního rozvoje, což byla 
moje vedlejší specializace. Veřejné 
správě jsem se tedy začal věnovat 

i ve své profesní kariéře, kdy jsem nasbíral zkušenosti 
z lokální i celostátní úrovně. NF VŠE mi poskytla také 
cenné kontakty, které jsem následně využil v praxi. 
I dnes se snažím získat do týmu absolventy této 
fakulty, kteří prokazují významné znalosti 
z fungování veřejného sektoru.“

Ing. Mgr. David Sláma 
Ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace ve-
řejné správy, Ministerstvo vnitra České republiky

„Po studiu na gymnáziu mi NF VŠE 
dala velkou možnost pokračovat 
v získávání všeobecného vzdělání. 
NF není jen o ekonomii, ale také 
o historii, hospodářství, právu, 
médiích a dalších společenských 

vědách, což je ten správný základ, pokud vás zajímá 
politika, stejně jako mě.“

Ing. Ondřej Babka.  
Poslanec, Parlament PS ČR

„Studium na Národohospodářské  
fakultě mě poskytlo schopnost 
orientovat se nejenom v dění ve 
společnosti, ekonomice a politice, 
ale i úspěšně se uplatnit v reálném 
byznysu.“

Ing. Pavel Makovec  
Hlavní ekonom a předseda dozorčí rady, SNAPCORE a.s.

VÝZNAMNÍ  
ABSOLVENTI NF VŠE 
O SVÉ ALMA MATER

https://nf.vse.cz/aktuality/sevcik-m-et-al-vyhodnoceni-efektivity-plosnych-restriktivnich-vladnich-opatreni-v-reakci-na-pandemii-covid-19-v-ceske-republice-vyzkumna-studie-khp/
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I v první polovině tohoto roku 
byli akademičtí a vědečtí 
pracovníci z NF VŠE velmi hojně 
zváni do médií. Poskytovali 
rozhovory, jejichž impakt 
přesahoval u některých i více 
než 100 tisíc čtenářů. My Vám 
zde nastíníme malou ukázku 
některých takových vystoupení.

Proděkan pro studium Národohos-
podářské fakulty docent Miroslav 
Ševčík se stal opakovaně hostem 
populárního pořadu 360 ° na CNN 
Prima News. 13. dubna 2021 v tomto 
pořadu debatoval na téma vývoje 
pandemie COVID-19 v České repub-
lice či o tom, jak rychle a v jakém 
měřítku by se v naší zemi měla roz-
volňovat protiepidemická opatření. 
Proděkan fakulty zde mimo jiné 
vyzdvihl práci českých zdravotníků 
a celého zdravotnického systému, 
který se ve světle pandemie ukázal 
jako daleko kvalitnější než například 
ten německý. Na začátku června 
2021 diskutoval proděkan fakulty ve 
stejném pořadu, tentokrát na téma 
fiskální politiky a státních výdajů 
spojených (nejen) s proběhlou zdra-
votnickou krizí. 

Ve studiu se mimo proděkana ob-
jevil i další akademik a vyučující NF 
VŠE – pan doktor Lukáš Kovanda – 
a expremiér za ČSSD Vladimír Špidla. 
Oba zástupci Národohospodářské 
fakulty v pořadu kvitovali nedávné 
snížení daní z příjmů fyzických osob 

a shodli se na tom, že než aby stát 
utrácel peníze za zbytné statky či 
služby, je lepší, aby zůstaly v kap-
sách daňových poplatníků. Prodě-
kan fakulty v pořadu zdůraznil, že 
v rámci konsolidace tuzemských 
veřejných financí je nejdůležitější se 
zaměřit na redukci vládních výdajů, 
nikoliv na další navyšování daní. 
Prostor pro tento krok vidí například 
u snižování rozpočtů politických 
neziskových organizací. 

I paní docentka Eva Zamrazilová 
se v první polovině letošního roku 
objevovala v médiích i na televizních 
obrazovkách velice často. Dne 7. 6. 
2021 vystoupila v pořadu K věci na 
CNN Prima News, kde komentovala 
hospodářské dopady koronavirové 
pandemie v Česku. Zde mimo jiné 
uvedla, že očekává návrat národního 
hospodářství na úroveň před vzni-
kem pandemické krize na přelomu 
let 2022 a 2023. Na konci května 
vystoupila například v pořadu 
Události, komentáře České televi-
ze na téma navyšování starobních 
penzí, kde uvedla, že prioritou by 
v této chvíli mělo být spíše snižování 
deficitu státního rozpočtu. Dále se 
paní docentka ve Studiu ČT 24 po-
stavila proti výraznému navyšování 
minimálních mezd. To totiž podle ní 
povede k nárůstu nákladů zaměst-
navatelů, kteří se tak na mezinárod-
ní úrovni stanou méně konkuren-
ceschopní. Paní docentka se také 
opakovaně objevovala i ve výrazně 

sledovaných Otázkách Václava 
Moravce. Tam v dubnu debatovala 
s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem 
na téma státního rozpočtu. Zde 
uvedla, že současná úroveň české-
ho sociálního státu s sebou přináší 
deficity veřejných rozpočtů. 

Již tradičně se v mediálním prostoru 
velmi často pohyboval pan doktor 
Lukáš Kovanda z Katedry hospo-
dářské a sociální politiky. Kromě již 
zmíněného vystoupení v pořadu 
360 ° na CNN Prima News vystoupil 
několikrát také například na obra-
zovkách České televize. V květnu 
zde v Událostech hovořil o propadu 
českého turistického ruchu, který 
je několikanásobný dokonce i ve 
srovnání se čtvrtým čtvrtletím mi-
nulého roku, kdy měly zdravotnické 
restrikce cílené na ubytovací služby 
podobný rozsah jako letos na za-
čátku roku. V pořadu České televize 
Byznys ČT24 na začátku května pan 
doktor Lukáš Kovanda upozornil na 
hrozby vyplývají z absence plánu 
konsolidace veřejných financí. 

V mediálním prostoru se velmi často 
objevoval také člen Katedry eko-
nomie pan doktor Martin Slaný. 
Ten například na začátku tohoto 
roku v podcastu Komentář ekono-
ma shrnul rok 2020, který se podle 
něj zapíše černým písmem i co se 
národního hospodářství týče. Pan 
doktor Slaný vydal v prvním pololetí 
tohoto roku také několik ekono-

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA V MÉDIÍCH 

https://cnn.iprima.cz/jste-nejvetsim-hysterikem-vyslechl-si-kubek-sevcikovi-vzkazal-nefusujte-do-mediciny-23070
https://cnn.iprima.cz/ekonom-sevcik-at-lidem-zustanou-penize-nez-aby-stat-utracel-za-nesmysly-26763
https://cnn.iprima.cz/ekonom-sevcik-at-lidem-zustanou-penize-nez-aby-stat-utracel-za-nesmysly-26763
https://cnn.iprima.cz/inflace-muzou-za-ni-globalni-tlaky-i-ministerstvo-prace-rika-ekonomka-zamrazilova-26943
https://cnn.iprima.cz/inflace-muzou-za-ni-globalni-tlaky-i-ministerstvo-prace-rika-ekonomka-zamrazilova-26943
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3318786-pro-navyseni-duchodu-chybi-plan-financovani-uvedla-nerudova-podle-zamrazilove-se
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3314513-zvysenim-miminalni-mzdy-vzrostou-naklady-zamestnavatelum-varuje-zamrazilova
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3296365-nase-prijmy-na-nase-vydaje-dlouhodobe-nestaci-shodli-se-rusnok-a-zamrazilova
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3296365-nase-prijmy-na-nase-vydaje-dlouhodobe-nestaci-shodli-se-rusnok-a-zamrazilova
https://cnn.iprima.cz/ekonom-sevcik-at-lidem-zustanou-penize-nez-aby-stat-utracel-za-nesmysly-26763
https://cnn.iprima.cz/ekonom-sevcik-at-lidem-zustanou-penize-nez-aby-stat-utracel-za-nesmysly-26763
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3309583-za-prvni-ctvrtleti-roku-se-kvuli-pandemii-v-cesku-ubytovalo-mezirocne-o-91-procent
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3307303-chybi-plan-konsolidace-financi-varovala-moodys-podle-ekonomu-bude-nutne-zvysovat
https://www.stream.cz/komentar-ekonoma/ekonom-martin-slany-jaky-byl-rok-2020-64122582
https://www.stream.cz/komentar-ekonoma/ekonom-martin-slany-jaky-byl-rok-2020-64122582


mických popularizačních článků 
a poskytl několik rozhovorů pro 
mainstreamová média. V rozhovoru 
pro Hospodářské noviny například 
kritizuje dotační systémy a neefek-
tivitu podpory tuzemského hospo-
dářství v rámci koronavirové krize, či 
obrovské deficity státního rozpočtu. 

V debatě Hospodářských novin pan 
doktor Martin Slaný diskutoval spolu 
s vrchním ředitelem ČSOB Janem Sa-

dilem a generálním ředitelem Mone-
ty Money Bank Tomášem Spurným 
o poklesu zisků obchodních bank. 
Pro zpravodajství E15.CZ pan doktor 
Slaný uvedl, že neexistuje aktivní 
snaha o úspory veřejných výdajů. 
V tomto článku dostali prostor i další 
představitelé NF VŠE. 

Pan inženýr Štěpán Křeček ve výše 
uvedeném článku na E15.CZ v sou-
vislosti s expanzí veřejných výdajů 

zdůraznil důležitost politického 
cyklu a blížící se podzimní volby do 
Poslanecké sněmovny. Nárůst zadlu-
žení podle něj sice vede k nárůstu 
blahobytu v přítomnosti, ale také ke 
snížení blahobytu v budoucnosti. 
Aby mohl stát své dluhy v budouc-
nosti splatit, bude muset podle něj 
zvýšit své příjmy, čehože bude do-
saženo dalším zvyšováním daní. Pan 
inženýr Štěpán Křeček také v pořadu 
Události České televize upozornil, 
že Česká republika v současnos-
ti trpí nedostatkem stavebních 
materiálů, což prodražuje realizaci 
staveb a v konečném důsledku to 
způsobí i růst cen na realitním trhu. 
V rozhovoru pro CNN Prima News 
pan inženýr Štěpán Křeček uvedl, 
že nastavení daňového mixu bude 
jedním z klíčových témat letošních 
sněmovních voleb.
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doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc.
(23. ledna 1941 – 7. ledna 2021)

doc. PaedDr. Antonín Leitner, CSc.
(16. října 1941 – 24. ledna 2021)

Dne 7. ledna 2021 nás opustila neobyčejná osoba, vysokoškolský pedagog 
a dlouholetý vedoucí Katedry filosofie, doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc. 
Pan doc. Karel Pstružina působil na půdě Národohospodářské fakulty té-
měř pět desítek let. Stal se velice oblíbeným vyučujícím, jehož přednášky 
byly hojně navštěvovány a těšily se mezi studenty velikému zájmu. K tomu 
jistě výrazně dopomohla také jeho vlastní filozofická bádání a teoretický 
výzkum zejména otázek a problémů spojených s fungováním mozku, ja-
kožto jedinečného materiálního substrátu lidského myšlení. V tišině svých 
posledních dnů tak odešel nejen znamenitý učitel a filozof pronikavé mys-
li a neobyčejného intelektu, ale především vzácný člověk. Celou smuteční 
zprávu si můžete přečíst na tomto odkaze.

Dne 24. ledna 2021 opustil pozemský i akademický svět doc. PaedDr. 
Antonín Leitner, CSc. Pan doc. Antonín Leitner takřka celý svůj profes-
ní život strávil na VŠE v Praze, kde za více než 40 let svého působení 
vystřídal různá postavení a funkce. Po ukončení svého působení na VŠE 
vyučoval ještě několik let na soukromé vysoké škole dějiny etiky. Odešla 
tak jedna z legend Vysoké školy ekonomické v Praze, která byla známá 
napříč všemi fakultami, zejména mezi střední a starší generací zaměst-
nanců Vysoké školy ekonomické v Praze. Antonínu Leitnerovi se splnilo 
jeho poslední přání, protože tento svět opustil doma v kruhu svých 
nejbližších. Celou smuteční zprávu si můžete přečíst na tomto odkaze. 

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

https://archiv.ihned.cz/c1-66873730-z-antiviroveho-dotacniho-kolotoce-se-velmi-tezko-vystupuje
https://archiv.ihned.cz/c1-66873650-bankam-klesly-zisky-presto-byl-pro-ne-lonsky-rok-rekordni-a-to-predevsim-na-hypotecnim-trhu
https://www.e15.cz/domaci/tlak-na-rust-deficitu-rozpoctu-vytvareji-blizici-se-snemovni-volby-mini-analytici-1378706
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3322884-prumysl-v-dubnu-proti-lonsku-ovlivnenemu-covidem-stoupl-o-55-procent-dosud-nejvice
https://cnn.iprima.cz/zadne-dane-nejsou-spravedlive-ty-majetkove-je-ale-treba-zvysit-tvrdi-ekonom-krecek-26397
https://nf.vse.cz/aktuality/smutecni-zprava-opustil-nas-dlouholety-kolega-doc-phdr-karel-pstruzina-csc/
https://nf.vse.cz/aktuality/smutecni-zprava-opustil-nas-dlouholety-kolega-doc-phdr-antonin-leitner-csc/


ÚSPĚCHY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY 
VE VÝZKUMNÉ ČINNOSTI 

35

fakulty

Akademici z NF VŠE vykázali 
v první polovině tohoto roku jako 
obvykle velmi pestrou a bohatou 
publikační činnost, přičemž na 
některé z publikací bychom Vás 
tímto rádi upozornili. 

Několik akademiků NF VŠE svými 
texty v první polovině tohoto roku 
přispělo ke vzniku sborníku textů 
nesoucímu název Rozum proti 
kovidové panice. 

Tento sborník lze charakterizovat 
klidným, racionálním a paniku 
nešířícím přístupem k tématu 
koronavirové krize. Ve sborníku lze 
nalézt rozumný přístup politiky 
a zdravotnictví nejen k nemoci 
jako takové, ale i k odvrácené 
straně rozsáhlých plošných 
restrikcí a odmítání spikleneckých 
a konspiračních teorií vzniku 

pandemie. Mezi akademiky NF 
VŠE, kteří svými texty ke vzniku 
tohoto sborníku přispěli, patří 
pan profesor Václav Klaus a pan 
inženýr Jan Skopeček.

Pan proděkan Miroslav Ševčík dále 
samostatně publikoval článek Měl 
by stát zvýhodňovat očkované proti 
COVIDU-19?, ve kterém konstatuje, 
že nutné a povinné očkování proti 
COVID-19 lze považovat za další ze 
série státních útoků na individuální 
svobody osob. 

Pan inženýr Martin Zeman pub-
likoval odborný článek Spotřební 
daň z lihu v ČR v roce 2020 a její 
vliv na fiskální stabilitu země. Ve 
článku došel k závěru, že vybrané 

dopady pandemické situace a při-
jatých restriktivních opatření s ní 
souvisejících mají zásadní dopad 
na tradiční odvětví výrobců a dis-
tributorů lihovin a toto odvětví tak 
může dosahovat jednu z největších 
dynamik propadu v roce 2020. Záro-
veň zde kritizuje zvýšení spotřební 
daně, které se z fiskálních důvodů 
jeví vzhledem k aktuálnímu vývoji 
odvětví jako chybné a pro mnohé 
výrobce v tomto oboru může půso-
bit likvidačně.

Akademici z Katedry regionálních 
studií ve složení pana docenta Mar-
tina Pěluchy, paní doktorky Jany 
Kouřilové a pana inženýra Marka 
Feuricha společně publikovali článek 
s názvem Expanding the ontological 
horizons of rural resilience in the 
applied agricultural research poli-
cy: The case of the Czech Republic. 
V něm kriticky analyzovali mezeru 
ve výzkumu týkající se současného 
nedostatku reflexe o důležitosti 
a nevyužitém potenciálu aplikova-
ného zemědělského výzkumu pro 
širší aspekty odolnosti venkova. 
Zvláštní pozornost zde věnovali České 
republice a mezinárodnímu srovnání 

https://www.klaus.cz/clanky/4699
https://www.klaus.cz/clanky/4699
https://khp.vse.cz/aktuality/z-medii-doc-miroslav-sevcik-mel-by-stat-zvyhodnovat-ockovane-proti-covid-19/
https://khp.vse.cz/aktuality/z-medii-doc-miroslav-sevcik-mel-by-stat-zvyhodnovat-ockovane-proti-covid-19/
https://khp.vse.cz/aktuality/z-medii-doc-miroslav-sevcik-mel-by-stat-zvyhodnovat-ockovane-proti-covid-19/
www.cukr-listy.cz/on_line/2021/PDF/165-168.pdf
www.cukr-listy.cz/on_line/2021/PDF/165-168.pdf
www.cukr-listy.cz/on_line/2021/PDF/165-168.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721000383
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721000383
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721000383
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721000383


situace v sousedních zemích střední 
Evropy. Výsledky jejich práce pouka-
zují na uzavřenost národního systému 
zemědělského výzkumu.

Pan profesor Jan Čadil se stal 
společně se studentem doktorského 
studia inženýrem Jiřím Rotsched-
lem spoluautorem článku The Laffer 
Curve Decomposed. Tato studie ana-
lyzuje různé modely Lafferovy křivky 
uváděné v odborných publikacích 
a vysvětluje rozdíly mezi těmito 
modifikovanými modely a původní 
Lafferovou křivkou.

Pan docent Niclas Berggren se 
v první polovině tohoto roku podílel 
na tvorbě rovnou dvou článků v re-
cenzovaných časopisech. Ve článku 
nesoucím název Economic Freedom 
and Antisemitism zkoumá, jak lze 
rozdíly v míře antisemitismu mezi 
různými zeměmi vysvětlit ekonomic-
kou svobodou. 

V rámci studie dochází autoři k zá-
věru, že čím je ekonomická svoboda 
v zemi výraznější, tím vyšší míra 
antisemitismu v zemi panuje. Naopak 

čím více je trh řízený administrativně, 
tím je úroveň antisemitismu v zemi 
nižší. V publikaci Good Faith and Bad 
Health: Self-Assessed Religiosity and 
Self-Assessed Health of Women and 
Men in Europe hodnotí vliv nábo-
ženské víry na subjektivní hodnocení 
lidí o svém zdraví. V tomto článku 
dochází k závěru, že existuje silná 
míra negativní korelace mezi nábo-
ženskou vírou lidí a sebehodnocením 
jejich zdravotního stavu, přičemž tato 
negativní míra korelace je silnější 
zejména u žen. Analýza naznačuje, 
že silná víra žen vede k poklesu jejich 
nezávislosti, což může poškodit jejich 
zdraví.

Dva články v odborných časopisech 
v první polovině tohoto roku napsal 
také pan doktor Lukáš Máslo, 
přičemž oba tyto články publikoval 
jako samostatný autor. Ve článku 
A JUST WAGE: SOCIAL JUSTICE IN 
THE LABOR MARKET se pan doktor 
zabývá zdůvodněním spravedlivé 
mzdy z pohledu klasické filozofie 
a katolického sociálního učení. 

Pan doktor ve své publikaci dochází 
k závěru, že zákonem stanovená 
minimální mzda není účinným 
nástrojem, který by přiměl zaměst-
navatele vyplácet svým pracovní-
kům spravedlivou mzdu. Jediným 
účinným nástrojem, který by přiměl 
zaměstnavatele vyplácet svým 
pracovníkům spravedlivou mzdu, je 
podle něj vytvoření takového insti-
tucionálního prostředí, ve kterém 

budou chtít podnikatelé a manažeři 
vyplácet spravedlivou mzdu na 
úkor vlastního zisku. Ve článku Stát 
a náboženská svoboda pan doktor 
rozebírá rozpornost pojmu „právo 
veřejně hlásat omyl“, přičemž se 
opírá především o pojem spravedl-
nosti.

Pan doktor Vojtěch Kotrba v první 
polovině tohoto roku samostatně 
publikoval odborný článek v recen-
zovaném časopise s názvem Nati-
onality-Based Prejudice in Sports: 
Fan Demand for Foreign Athletes in 
the Czech, ve kterém si klade za cíl 
odpovědět na otázku, zda sportov-
ní fanoušci diskriminují zahraniční 
sportovce, přičemž zde využívá data 
z prostředí fantasy sportu. 

Dochází zde k závěru, že uživatelé 
fantasy sportu preferují domácí 
sportovce. Čeští fanoušci mimo to 
preferují hráče z Jižní Ameriky a Rus-
ka. Poptávku po sportovcích však 
nejvíce ovlivňují jejich výkony.
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https://www.sav.sk/journals/uploads/0325142703%2021%20H%C3%A1jek%20+%20SR.pdf
https://www.sav.sk/journals/uploads/0325142703%2021%20H%C3%A1jek%20+%20SR.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/abs/economic-freedom-and-antisemitism/4BF932A50D44E9D1EF71BC458FBA5AE1
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/abs/economic-freedom-and-antisemitism/4BF932A50D44E9D1EF71BC458FBA5AE1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-020-02495-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-020-02495-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-020-02495-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-020-02495-5
https://eurrec.org/ijote-article-116877
https://eurrec.org/ijote-article-116877
www.distance.cz/2021/1-cislo/stat-a-nabozenska-svoboda-cast-3
www.distance.cz/2021/1-cislo/stat-a-nabozenska-svoboda-cast-3
https://fitpublishing.com/articles/nationality-based-prejudice-sports-fan-demand-foreign-athletes-czech
https://fitpublishing.com/articles/nationality-based-prejudice-sports-fan-demand-foreign-athletes-czech
https://fitpublishing.com/articles/nationality-based-prejudice-sports-fan-demand-foreign-athletes-czech
https://fitpublishing.com/articles/nationality-based-prejudice-sports-fan-demand-foreign-athletes-czech
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USPOŘÁDANÉ AKCE KLUBU ABSOLVENTŮ NF VŠE
Celosvětové pochybení 
mediokracie a politických elit 
při řešení koronavirové hysterie 
– doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 
– proděkan pro studium NF VŠE 
v Praze, 31. března 2021 

Dne 31. března 2021 NF VŠE uspo-
řádala opět v online prostředí další 
Absolventskou středu. Tentokrát byl 
hostem pan proděkan pro studium 
na NF VŠE doc. Ing. Miroslav Šev-
čík, CSc. Přednáška se nesla v duchu 
tématu „Celosvětového pochybení 
mediokracie a politických elit při 
řešení koronavirové hysterie“.
V rámci přednášky byl hostem i nej-
citovanější český epidemiolog a vak-
cinolog v mezinárodních vědeckých 
kruzích – pan prof. MUDr. Jiří Beran, 
CSc., ředitel Centra očkování a ces-
tovní medicíny.

A co bylo v rámci přednášky 
diskutováno? I přes nebezpečnost 
viru COVID-19 se s odstupem času 
jeví následně vyvolaná hysterie 
a společensko-ekonomická omezení 
(lockdowny) z dlouhodobého hledis-
ka ekonomicky daleko nákladnější 
a pro obyvatelstvo v jednotlivých 
ekonomických prostorech daleko 
nebezpečnější než přínosy z těchto 
opatření plynoucí. Jednoznačně se 
ukazuje, že žádná plošná opatře-
ní nejsou tak účinná, jak si jejich 
tvůrci představovali. Ničí životy 
statisícům zdravých spoluobčanů 
a spoluobčanům, kteří nemají žádné 
příznaky nemoci, i když jsou pozitiv-
ně testovaní, a bohužel nemocným 
nepomáhají. V rámci přednášky bylo 
provedeno zhodnocení dopadů 
restriktivních opatření na vývoj 
ekonomiky v ČR spojené s komen-
táři mýtů a reality koronavirového 
období. Přednášku si můžeme ze 
záznamu pustit zde.

Sociální sítě & koronavirus. 
Trendy komunikace pro rok 2021 
z pohledu firem, Ing. Vítězslav 
Klement, 13. ledna 2021

V reakci na aktuální situaci uspořá-
dala Národohospodářská fakulta VŠE 
dne 13. ledna 2021 online přednášku 
na téma „Sociální sítě & koronavirus. 
Trendy komunikace pro rok 2021 
z pohledu firem“, kterou představil 
Ing. Vítězslav Klement, absolvent 
NF VŠE, který se věnuje online 
marketingu, tvorbě obsahu a sociál-
ních sítí, a to na mezinárodní úrovni. 
Uspořádání přednášky proběhlo 
mimo jiné v rámci projektu Absol-
ventských střed.

V průběhu přednášky se Vítězslav 
Klement věnoval tématu, jak pande-
mie koronaviru ovlivnila marketin-
govou komunikaci značek a firem, 
a to také v případě jejich komuni-
kace na sociálních sítích. Na samý 
úvod přednášky byl přiblížen úvodní 
vhled do situace značek a jejich 
komunikace na sociálních sítích 
v České republice. Dále diskuse po-
kračovala na téma, jaké měla koro-
navirová epidemie dopady na ceny 

inzerce na sociálních platformách, 
nebo jak měnila chování uživatelů 
i samotných značek v roce 2020. Zá-
roveň také byla přednáška zaměřena 
na trendy v komunikaci na těchto 
platformách, kterým by měly značky 
a firmy věnovat v roce 2021 svou 
pozornost. Přednášku si můžeme ze 
záznamu pustit zde.

CHCETE SE I VY ZAPOJIT DO 
FAKULTNÍHO DĚNÍ? 
MOŽNOSTÍ JE MNOHO:
 ●	Účast na odborných, společen-

ských a dalších akcích pořádaných 
Klubem absolventů NF VŠE a Klu-
bem absolventů VŠE;

 ●	Předání Vašich zkušeností z praxe: 
diskuse se studenty, vedení či 
konzultace závěrečných prací, 
exkurze ve Vaší firmě/instituci pro 
naše studenty;

 ●	Zapojení do tvorby medailonků 
o úspěšných absolventech NF VŠE 
a další.

Jsme otevřeni i Vašim návrhům! 
V případě zájmu o spolupráci kon-
taktujte vedoucí Klubu absolventů 
NF VŠE Ing. Adélu Zubíkovou, Ph.D. 
(email: adela.zubikova@vse.cz)

https://www.youtube.com/watch?v=Jm5bKVQq_uA&ab_channel=RPCV%C5%A0E
https://www.youtube.com/watch?v=94sI8PItjPI
mailto:adela.zubikova%40vse.cz?subject=
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Na každých promocích zaznívá z úst 
děkanů věta o neviditelném, avšak 
trvalém poutu absolventů a jejich 
alma mater. 

O tom, že to nejsou jen prázdná slova, 
vás určitě přesvědčil Klub absolven-
tů Fakulty managementu, který pro 
vás neustále vylepšujeme. Na naší 
vlastní platformě tak můžete sledovat 
pravidelné novinky ze života fakulty, 
akce, které pro vás pořádáme a další 
informace, které by vás mohly zajímat. 
A protože neradi stojíme na místě, 
rozvíjíme klub i v současné době tak, 
abychom s vámi mohli být v kontaktu 
ještě více a mohli se tak vzájemně 
doplňovat v našich potřebách a přá-
ních. Potřebujete pomoci? Stačí říct. 
A pokud budeme potřebovat pomoci 
zase my, taky se o tom dozvíte. Stačí 

se jen zaregistrovat: https://fm.vse.cz/
absolventi-registrace
To nejsou jediné novinky, které máme 
přímo pro absolventy. Před pár lety 
se nám podařilo, i když tedy na druhý 
pokus, zasadit společně s vámi Strom 
absolventů. Dub červenolistí před 
budovou fakulty roste jako z vody 
a je trvalým důkazem našeho spojení 
s vámi. Teď pro vás máme další strom 
– není zasazen v zemi, ale vyrostl 
coby kresba na zdi Absolventského 
obýváku. Místnost, kterou jsme jen 
pro vás vytvořili v prostorách naší 
knihovny, je určena jen a jen pro vás. 
Kdykoliv fakultu navštívíte, budete ji 
moci navštívit a zavzpomínat na svá 
školní léta. Strom, který jsme nazvali 
Vizitkovník, vznikl za použití speciál-
ních kovových barev a čeká jen na vás, 
až na něj pomocí magnetů připevníte 

svůj otisk – pracovní vizitku.
To nejlepší nakonec – chystáme se 
na váš další Homecoming. Víkendová 
akce, která je určena jen a jen pro vás, 
proběhne, doufejme, tento podzim. 
Stejně jako pan děkan, i já doufám, 
že se vše vrátí do starých kolejí a že 
se budeme moci společně potkat na 
fakultě a užít si odpoledne i večer ve 
velkém stylu. Kdy? Vše se včas dozvíte, 
ať už přímo na webu Klubu absolven-
tů Fakulty managementu, na fakult-
ních webových stránkách, sociálních 
sítích. Zkrátka všude tam, kde nás 
najdete. Nezapomeňte přijít domů, 
protože… Domov je na jihu !

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D., 
proděkan Fakulty managementu pro 
rozvoj a vnější vztahy

ABSOLVENTI? NEZAPOMÍNÁME NA VÁS!

fakulty

VYHLÍŽÍME „STARÉ ČASY“
Stejně jako ostatní vysoké školy či ostatní fakulty 
Vysoké školy ekonomické v Praze, i pro nás bylo období 
bez studentů na fakultě dlouhé. Pohled na školu bez 
studentů je zkrátka smutný, a i když jsme na VŠE jako 
celku dokázali vyjít z boje s distanční výukou jako 
jednoznační vítězové, stále by určitě bylo příjemnější 
moci se s našimi studenty potkávat pravidelně 
na chodbách fyzicky místo občasného setkání ve 
virtuálních učebnách. Ano, i letní semestr jsme prožili 
v kontaktech na dálku. Pevně však doufáme, že se tato 
smutná doba pomalu chýlí ke konci.

Přeji nejen naší fakultě či škole, ale i vám všem, kteří čtete 
tyto řádky, aby se současná zvláštní doba stala minulostí. 
Minulostí, ze které jsme se mnohé naučili, ale která už se 
nebude doufejme opakovat. Teď už asi všichni chápeme 
občasná povzdechnutí našich rodičů či prarodičů o tom, 
že „dřív bývávalo líp“. Já vám i všem svým kolegům přeji, 
aby se nám staré dobré časy opět vrátily a my všichni 
jsme mohli dělat naplno to, v čem jsme nejlepší. 

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.,  
děkan Fakulty managementu

FAKULTA MANAGEMENTU VŠE

https://fm.vse.cz/absolventi-registrace
https://fm.vse.cz/absolventi-registrace


Naše velká aula, kterou si určitě 
pamatujete z přednášek či pro-
mocí, se v únoru letošního roku 
dočasně proměnila na vysokoka-
pacitní vakcinační centrum.

V situaci, kdy je zapotřebí jakákoliv 
pomoc k tomu, aby se naše společnost 
mohla opět vrátit do starých kolejí, 
jsme nabídli prostory prázdné fakulty 
a ve spolupráci s Nemocnicí Jindřichův 
Hradec a městem Jindřichův Hradec 
tak umožnili vytvořit očkovací cent-

rum. V prostorách auly se nyní nachá-
zejí celkem 4 očkovací boxy, 2 boxy 
pro lékaře, 1 pro zdravotníky a tzv. 
checkout, na němž získají návštěvníci 
certifikát o očkování. Součástí centra 
je také pozorovací prostor, v němž 
budou po očkování návštěvníci trávit 
doporučený čas před tím, než budou 
moci získat certifikát a vakcinační 
centrum opustit. V předsálí auly se 
pak nachází administrativní centrum 
určené pro registraci návštěvníků 
a všechny další administrativní proce-

sy. Rovněž jsme se částečně podíleli 
na technickém vybavení administra-
tivního centra. Nejvíce hrdí jsme však 
na naše studenty a zaměstnance, kteří 
nabídli pomoc a značnou část svého 
času věnují práci přímo v očkovacím 
centru. Provoz očkovacího centra 
je plánován do konce srpna 2021 
tak, abychom byli schopni připravit 
prostory na začátek nového školního 
roku. Doufáme tak, že následující se-
mestr, snad trochu i díky nám, proběh-
ne už konečně v prezenční podobě.

PODÁVÁME POMOCNOU RUKU

fakulty
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Dlouhodobě usilujeme o co nejtěsnější propojení 
s praxí. Kromě dnes už standardní široké nabídky 
praxí a stáží u našich partnerských organizací se 
pomalu chystáme na spuštění nového studijního 
programu, který bude ryze prakticky orientován. 
Přípravy na finální podobu takzvaného profesního 
bakaláře jsou v plném proudu a my se už teď těšíme, 
až přivítáme nové studenty, kteří budou ve svém 
studiu více zaměřeni na praxi místo pouhé teorie.

Abychom si vše nanečisto vyzkoušeli, rozběhli jsme 
v letním semestru letošního roku dlouhodobý, prakticky 
zaměřený kurz, který se uceleně dotýkal oblasti event 
marketingu. Kurz proběhl pod vedením Evy Knirscho-

vé, zakladatelky a CEO společnosti Eventegy. Dvacítka 
vybraných motivovaných studentů tak získala jedinečnou 
možnost ovládnout všechny aspekty týkající se pořádá-
ní eventů. Tato forma spolupráce s praxí je pro nás vždy 
velkou motivací, neboť nám umožňuje ukázat studentům, 
jak věci, které znají z teorie, fungují v reálné praxi. I v této 
oblasti nadšeně přivítáme naše absolventy, kteří budou 
ochotni předat současným studentům své know-how.

VĚTŠÍ PROSTOR PRO PRAXI

fakulty

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 ab-
solventy 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

ZPRAVODAJ
P R O  A B S O L V E N T Y  V Š E

KO
NT

AK
T

absolventi.vse.cz

LETOŠNÍ KOLO SVOČ JE ZA NÁMI
Už třetí ročník soutěže Studentské 
vědecko-odborné činnosti proběh-
lo, podobně jako všechny ostatní 
aktivity na fakultě, ve výhradně 
on-line podobě. 
Jméno soutěže může znít příliš stroze, 
její náplň je však velmi pestrá. Jejím 
cílem je umožnit studentům prezento-
vat své myšlenky nejen našim vyuču-
jícím, ale i zástupcům firem z praxe. 

Mají tak jedinečnou možnost dostat 
zpětnou vazbu ke svým projektům, 
mezi které se nejčastěji řadí výsledky 
jejich dlouhodobé vědecké a odborné 
činnosti v rámci jejich kvalifikačních 
prací. Mezi vítězné projekty patří na-
příklad zkoumání efektu product-pla-
cementu na sociálních sítích, přístupy 
obcí k realizaci fenoménu smart city či 
vliv globální dynamiky na HDP Němec-
ka. Porota konference, jíž celá soutěž 

vrcholí, je vždy pečlivě složena tak, aby 
v ní byli zastoupeni odborníci z oblasti 
managementu, marketingu, účetnictví 
a daní či informatiky a kvantitativních 
metod. V letošním roce jsme tak naši 
studenti mohli získat cennou zpětnou 
vazbu od zástupců Jihočeského vědec-
ko-technického parku či ze společnosti 
Anglo-česká s.r.o. Budeme rádi, když 
budeme moci v porotě této soutěže 
přivítat i naše absolventy.

https://www.linkedin.com/groups/95995/

