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ABSOLVENTI

Téma

PŘIHLASTE SE I VY DO NOVÉHO
ABSOLVENTSKÉHO PORTÁLU VŠE!

Zajímá Vás, kde
pracují Vaši spolužáci? Jaké akce pro
absolventy chystáme?
Chcete spolupracovat
s fakultou? Nebo najít
ztracenou lásku? Připojte se k nám
a budete mít přehled o VŠEm.

Absolventský portál je komunikační a kontaktní platforma,
na které primárně budujeme síť
absolventů VŠE. Slouží především k udržení kontaktu s Vaší
Alma Mater a Vašimi spolužáky.
Zároveň podporuje spolupráci s učiteli a studenty na VŠE.
Můžete se zde také registrovat
na nejrůznější odborné, společenské, kulturní i sportovní akce,
které pro Vás připravujeme. Díky
nastavení absolventského portálu Vám neunikne žádná novinka.

CO VŠECHNO NA PORTÁLU
NAJDETE?
● Své spolužáky a jejich profily
● Přehled absolventů VŠE a společností, kde pracují
● Přihlašování na networkingové,
odborné a společenské akce pro
absolventy
● Registrace do Klubů absolventů
dle fakult
● Možnosti spolupráce s VŠE,
fakultami či studenty (jako např.
mentoring, přednáška, vedení/
oponování závěrečné práce, odborná praxe/stáž, networking atd.)
● Nabídky kurzů, MBA studia a celoživotního vzdělávání na VŠE
● Poradenské aktivity a nabídky

S tímto projektem
nám pomáhá:
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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

Téma

ABSOLVENTSKÉ
STŘEDY
Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost
udržení kontaktu s absolventy, a proto pro Vás fakulty
několikrát do měsíce připravují přednášky.
ABSOLVENTSKÉ STŘEDY, NA KTERÉ JSME VÁS POZVALI:
Přednáška

Prezentace

9. prosince 2020

zde

Hlasový asistent na telefonu

2. prosince 2020

zde

Online panelová diskuse: Dopady COVID-19
na účetnictví a audit

25. listopadu 2020

zde

Mezinárodní kariéra – výhody a nevýhody

18. listopadu 2020

zde

Tuzemské a přeshraniční fúze v ČR
v letech 2010–2019

11. listopadu 2020

zde

Dopad COVID-19 v B2B: Co nám říkají data?

14. října 2020

zde

Pandemie koronaviru pohledem
podnikatelského sektoru

23. září 2020

zde

Soukromí v éře sociálních médií

16. září 2020
Cesta od drobného investora k majiteli firem

zde

PŘEDNÁŠKY
PRO ABSOLVENTY
P Ř E D N Á Š K Y

P R O

S T U D E N T Y
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DEJTE VĚDĚT
SVÝM PŘÁTELŮM
O NOVÉM
ABSOLVENTSKÉM
PORTÁLU
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.

STALO SE

VŠE MĚNÍ NÁZEV V ANGLIČTINĚ
Vysoká škola ekonomická v Praze má nový oficiální
název v angličtině. Místo původního University of
Economics, Prague používá od října 2020 pro komunikaci se zahraničím označení Prague University of
Economics and Business. Nový název přesněji charakterizuje současné zaměření školy a lépe vystihuje
uplatnění absolventů na trhu práce.

AACSB International (Association to Advance Collegiate
Schools of Business), jehož završení patří mezi hlavní cíle
vedení školy. Změna anglického názvu tak představuje
významný strategický krok vedoucí k lepší mezinárodní
srozumitelnosti.
„Ke změně názvu v angličtině jsme přistoupili po zralé
úvaze. Hlavní strategickou prioritou VŠE je internacionalizace založená na rozvoji cizojazyčných a výměnných
studijních programů. Zatímco v češtině je značka srozumitelná, protože pojem ekonomie je chápán jako zastřešující
název i pro manažerské studijní programy, v angličtině
tomu tak není. V západních zemích University of Economics prakticky neexistují. Obsahově je dnes většina studijních programů VŠE zaměřena na byznys a tisíce našich
absolventů pracují na manažerských pozicích ve firmách.
Příliš úzká specializace vyjádřená názvem University of
Economics odrazovala zájemce o studium na business
school a stala se problematickou i v rámci mezinárodních
akreditací, o které usilujeme. Nový název je inspirován
jednou z nejlepších evropských ekonomických univerzit,
vídeňskou WU. Ta si ponechala v němčině původní název
Wirtschafts Universität Wien, ale v angličtině používá pro
lepší mezinárodní srozumitelnost Vienna University of
Economics and Business,“ zdůraznila rektorka Machková.

VŠE se svůj anglický název University of Economics, Prague rozhodla změnit na Prague University of Economics
and Business z několika důvodů. Tím hlavním je skutečnost, že původní název přesně nevyjadřoval současné
zaměření školy, a proto často nebyl snadno pochopitelný
pro zahraniční partnery a studenty.
„V angličtině je pojem Economics chápán podstatně úžeji
než v češtině. Studium oboru Economics je v západním
světě vnímáno jako čistě teoretické s primárním zaměřením na makroekonomii, mikroekonomii, statistiku a ekonometrii,“ vysvětlila rektorka VŠE Hana Machková.
Největší veřejná ekonomická vysoká škola v ČR má po celém světě více jak 250 partnerských univerzit, ročně vyšle
tisíc studentů na zahraniční studijní pobyty a obdobný
počet přijme, je součástí mezinárodních institucí a od
roku 2016 prochází dlouhodobým akreditačním procesem
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xPORT

MÁTE NÁPAD? TAK DO XPORTU S NÍM
xPORT Business accelerator Vysoké školy ekonomické
je podnikatelským inkubátorem, který podporuje inovativní podnikatelské nápady a pomáhá začínajícím
podnikatelům či startupům při rozjíždění byznysu.

velmi důležité, proto si xPORT na startupové komunitě
velmi zakládá. Nyní k nám přišlo zase několik nových velmi
zajímavých startupů zaměřujících se na umění, módu,
hlídání děti nebo myšlenkové mapy. Kreativitě se u nás
meze nekladou a pokud i vy máte nějaký nápad, tak rozhodně neváhejte, přihlaste se na náš Open House a staňte
se součástí startupové komunity. Jsme zde pro studenty,
absolventy, startupisty, ale i korporace, zkrátka pro všechny
s nápadem. A v posledních dnech se v xPORTu uvolnila
i jedna nově zařízená kancelář, takže jestli nemáte nápad,
ale malou firmu, která hledá místo, kde bude moci rozvíjet
svůj business ve startupové atmosféře – zde jsou dveře
otevřené. Pár volných míst pro začínající podnikatele máme
ještě také v open space.

V rámci programu B2B Incubation nabízí metoring, inspirativní prostory, kde práce půjde sama a když nepůjde, tak si
odpočinete třeba u stolního fotbálku nebo kulečníku. Pořádáme také zajímavé workshopy či eventy, máme skvělou
startupovou komunitu a mnohem více. xPORT pomohl již
mnoha startupům, které jsou dnes velmi úspěšné. Například SinageOs před nedávnem získal několikamilionovou
investici a Sens Foods zase uspěli v soutěži o udržitelnosti.
Dalšími šikovnými startupy jsou také FoxGames, Kareer,
Merino.Live, Alexýr, HledejLéky nebo Angloville. Dokonce
i náš mentor Jakub Stránský si se svým úspěšným startupem Techambition, který pomáhá učitelům zatraktivnit
výuku matematiky, prošel xportí inkubací. My jsme moc
rádi, že v týmu máme někoho, kdo si celý proces inkubace
zažil na vlastní kůži a nyní může předávat cenné rady dál.
A to se týká i startupů, se kterými můžete v xPORTu sdílet
tu správnou atmosféru, předávat si zkušenosti, rady či různé poznatky, a to je podle nás pro každý začínající business

Více informací zde: https://xport.vse.cz/open-house/

DALŠÍ ROČNÍK KPMG
DATA FESTIVALU JE ZA NÁMI
KPMG Data Festival za sebou má
3 velice úspěšné ročníky a ani ten
letošní nezklamal. Tento rok nám
připravil velikou výzvu, ale vše se
zvládlo v online formě a my jsme za
to velmi rádi. 23. 10. tedy náš KPMG
Data Festival opět zbořil mýty kolem
dat a složitosti práce s nimi. Pro virtuální návštěvníky bylo připraveno
celkem 45 přednášek a workshopů
včetně panelové diskuze, což bylo 33
hodin a 42 minut plných zajímavostí.
Řeč byla například o (ne)fungujících datech ve firmách, o správném
zpracování dat nebo o tom, jak
mohou pomáhat ve zdravotnictví.

Prozkoumali jsme oblast telemedicíny, inteligentní zdravotní péče nebo
automatizace a populárních chatbotů. Celým dnem zájemce o problematiku dat provázeli odborníci
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z firem jako Nestlé, Komerční banka,
Microsoft, Fortuna či Škoda a nechyběly ani přednášky a workshop od
titulárního partnera celého festivalu
KPMG. Do problematiky datové analytiky se podařilo vtáhnout stovky
studentů, firem, datových odborníků
i laiků, kteří chtějí držet krok s aktuálními trendy a my se již nyní těšíme
na další ročník, který bude určitě
opět ve formě, na jakou jsme byli
doteď zvyklí! Na stránkách
www.databusiness.cz/advent jsme
pro vás připravili datový adventní
kalendář, kde zveřejňujeme jednotlivé části programu, tak se podívejte!

STALO SE

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
NEJLEPŠÍ
VĚDECKO-VÝZKUMNÉ
PUBLIKACE NA FFÚ
Jen jsme prošli jarní vlnou
COVID-19, tak přišla po prázdninách druhá vlna, zjevně ještě
horší, než byla ta první. Fakulta
financí a účetnictví se v době
pandemie COVID-19 rozhodně nezastavila. V září jsme přešli opět
na online výuku, která proběhne
až do konce zimního semestru.

Nicméně se nám v této nelehké
době daří pokračovat jak v řadě
vědeckých projektů, či smluvním
výzkumu pro praxi, tak i v publikační
činnosti a kvalifikačním růstu. Díky
tomu také můžeme pogratulovat
Janě Tepperové a Janě Skálové, které
úspěšně uzavřely své habilitační řízení přednáškou před vědeckou radou
fakulty a paní rektorka je na návrh
děkana jmenovala docentkami.

Obě strany – učitelé i studenti –
vstupovali do druhého semestru již
zkušenější s ohledem na specifika
online výuky a jsme přesvědčeni, že
tím kvalita výuky zásadně neutrpěla, o čemž svědčí i zpětná vazba od
našich studentů, ba naopak to v řadě
případů znamenalo důkladnější přípravu na výuku, vyšší účast na výuce
a silnější průběžnou kontrolu jejích
výsledků. Omezení shromažďování
osob, bohužel, pro nás znamenalo
zrušení mnoha připravovaných akcí
od slavnostních promocí absolventů
v aule přes nejrůznější workshopy
a konference až například po tradiční
Absolventský večer nebo ples VŠE.

V současnosti je pro nás hlavním
úkolem:
● připravit závěrečné zkoušky ve
zkouškovém období zimního
semestru
● naplánovat všechny možné varianty výuky v letním semestru
2021 a připravit se na ně.

V publikační soutěži rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze za rok
2020 se umístili na předních místech
také autoři z FFÚ, a to ve dvou kategoriích:

● nejlepší článek doktorandů, ve které
vyhrála první místo Kristine Gevorgyan s článkem „Do demographic
changes affect house prices?“ publikovaném v Journal of Demographic
Economics

Jsme rádi, že našim učitelům ani
studentům nepřinesla pandemie
zásadní zdravotní problémy, a doufáme, že to tak i zůstane. Pevné zdraví
přejeme i Vám všem, pro které tento
zpravodaj připravujeme.

● nejlepší článek akademiků, ve které
se na třetím místě umístil prof. Karel
Janda s článkem „Residual shape risk
on natural gas market with mixed
jump diffusion price dynamics“ publikovaném v Energy Economics.

Ve všech případech, kdy to je
možné, jsme přešli na online formu
(například přednášky v rámci cyklu
Absolventských střed apod.), což je
v určitých ohledech pro účastníky
pohodlné, zejména s ohledem na
omezené možnosti cestování a s tím
spojenou úsporu času.
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PŘEDSTAVUJEME

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Omezení shromažďování osob v důsledku opatření proti
pandemii koronaviru nezasáhlo jen prezenční výuku studentů akreditovaných studijních programů, ale také kurzy
celoživotního vzdělávání, které Fakulta financí a účetnictví
tradičně nabízí pro odbornou veřejnost. Fakulta ve všech
probíhajících kurzech celoživotního vzdělávání přešla plynule a bez vážnějších důsledků na online formu výuky.
Mezi hlavní probíhající kurzy patří „Účetnictví pro daňové
poradenství“ a „Vyšší účetnictví pro daňové poradce“,
které fakulta připravuje nejen pro daňové poradce ve
spolupráci s Komorou daňových poradců ČR a které běží
s pozitivním ohlasem a stálým zájmem již několikátý rok.

FAKULTA JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADY
Národní
účetní rada
je nezávislá
odborná instituce k podpoře odborné
způsobilosti
a profesní etiky
při rozvoji účetních profesí a v oblasti
metodiky účetnictví a financování.
Hlavním posláním je spolupráce s Ministerstvem financí, dalšími vládními,
zákonodárnými a ostatními institucemi na tvorbě legislativy a souvisejících
norem se zaměřením na oblast účet-

nictví a spolupráce při rozvoji účetních profesí. Kromě přípravy jednotlivých interpretací českých účetních
předpisů spolupracuje NÚR také na
legislativním procesu v oblasti účetnictví, daní a auditu. V této souvislosti
bychom rádi zmínili, že Vláda ČR na
svém zasedání 5. 10. 2020 schválila návrh věcného záměru nového
zákona o účetnictví, na jehož přípravě
se dlouhodobě podíleli také zástupci
všech členů Národní účetní rady. Je to
potěšující i proto, že v tomto období
Národní účetní radu řídí právě naše fakulta a úřadujícím předsedou NÚR je
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děkan fakulty Ladislav Mejzlík, který
se také významnou měrou podílel na
práci poradní skupiny Ministerstva financí připravující věcný záměr novely
zákona o účetnictví, která by měla být
dokončena do poloviny roku 2022.
Zakládajícími členy NÚR jsou:
● Komora daňových poradců České
republiky
● Komora auditorů České republiky
● Svaz účetních
● Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví
Viz www.nur.cz

fakulty

MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING – MIFA
kého studijního programu MIFA v následujícím složení:
● Anton Goncharov		
● Saadat Abdullayeva		
● Juan Diego Ramirez Larrea

● Michal Scur
● Fidan Aliyeva

Skvělou příležitostí je pro studenty MIFA možnost získat
během jednoho studia dva magisterské tituly na dvou
různých školách. Tyto double degree programy nabízí
naše fakulta s Université Catholique de Louvain (Belgie)
a Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Německo) a již
mají první absolventy. Další smlouvy o double degree
fakulta připravuje.

Anglicky vyučovaný magisterský studijní program MIFA
si od svého vzniku v roce 2015 vybudoval pevnou pozici
s rostoucím zájmem uchazečů o jeho studium, kterého
se nedotkla ani pandemie koronaviru.
Program otevírá cestu pro všechny, kteří hledají kariéru
v mezinárodním prostředí a kteří se chtějí stát manažery
bankovních a finančních služeb, finančními analytiky,
hlavními účetními, auditory nebo konzultanty. Cílem
je získat vyváženou kombinaci teoretických a praktických znalostí z oblasti financí a účetnictví a připravit
absolventy pro práci v prostředí mezinárodních firem
působících v tomto oboru.
Fakulta financí a účetnictví se účastní pravidelně
regionálního kola celosvětové studentské soutěže CFA
Research Chalange, a to jak na straně spoluorganizátorů, tak i soutěžních týmů studentů. V letošním ročníku
fakultu reprezentoval studentský tým studentů anglic-

KLUB ABSOLVENTŮ NA FAKULTĚ FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
A ABSOLVENTSKÉ STŘEDY NA VŠE
Fakulta klade
velký důraz na
to, aby promocí
neskončil vztah
absolventů se
svou alma mater a aby fakulta
na absolventy neztratila kontakty.
Vždyť dobré jméno fakulty netvoří jen
studenti a učitelé, ale zejména právě
její absolventi v praxi. Jako jednu část
naší práce s absolventy jsme na fakultě

vytvořili Klub absolventů FFÚ VŠE. Jeho
cílem je další rozvoj vztahů mezi absolventy a fakultou. V rámci klubu jsou
pro absolventy organizovány zajímavé
akce a předávány další užitečné informace o dění na fakultě. Členem klubu
se automaticky stává každý absolvent
FFÚ, a to dnem úspěšného ukončení
studia. Pokud máte o činnost Klubu
absolventů FFÚ zájem, můžete své členství spravovat v Absolventském portále
VŠE . Fakulta pro získání informací od
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klíčových zaměstnavatelů zřídila Radu
absoventů a partnerů (RAP) jako poradní orgán děkana pro pro užší propojení
fakulty s praxí a řešení dlouhodobých
vnějších faktorů ovlivňujících trh práce
v oblasti financí
a účetnictví.
Členy jsou význační manažeři a odborníci,
jejich seznam je
uveden zde.

fakulty

MBA STUDIUM ZAMĚŘENÉ NA NEMOVITOSTI A JEJICH
OCEŇOVÁNÍ – MBARE
Jsme rádi, že si náš studijní program
MBA zaměřený na nemovitosti
a jejich oceňování (jehož garantem
je naše katedra financí a oceňování
podniku) vydobyl pevné místo a je
o něj rostoucí zájem.
Výuka programu probíhá v plném
rozsahu online formou, což umožňuje
bezproblémové zapojení i zahraničních účastníků jak ze strany předná-

šejících, tak i studentů. Online formou
proběhl i den otevřených dveří
MBARE. V roce 2020 do studia nastoupil již třetí ročník a promovali jsme
první absolventy. Slavnostní promoce
prvních absolventů proběhla ve Vencovského aule VŠE v Praze a kromě
akademických pracovníků, absolventů
a jejich rodinných příslušníků a přátel
se jí zúčastnili také významní hosté,
mezi nimiž byl i pan William Bucknell,
předseda správní rady Královského

institutu diplomovaných znalců (RICS)
v České republice. Na základě těchto
výsledků jsme zahájili proces mezinárodní akreditace tohoto MBA programu od RICS (Royal Institution of
Chartered Surveyors) a také požádali
o akreditaci od České asociace MBA
škol (CAMBAS).

PROFESNÍ AKREDITACE FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
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FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
PŘEDSEDNICTVO FMV ALUMNI CLUBU
NA DALŠÍ DVA ROKY ZVOLENO!
PODÍVEJTE SE NA 7 /STARO/NOVÝCH
ČLENŮ BOARD OF ALUMNI.

V červnu 2020 probíhaly v pořadí již druhé volby do
Board of Alumni, předsednictva fakultního Alumni
Clubu. Na základě hlasování, kterého se mohli účastnit
všichni absolventi FMV, byli vybráni následující členové
Board of Alumni s největším počtem hlasů za daný
program. Board of Alumni pak ze svých členů jmenoval
prezidenta FMV Alumni Clubu.

ČLENOVÉ BOARD OF ALUMNI 2020–2022:
Jan Kotík
Nově zvolený prezident
ŠKODA AUTO – HR Diversity Specialist
Evropská integrace, Alumnus 2016

Petra Skrbková
British Chamber of Commerce – Head of
Czech Trade Team
Mezinárodní politika a diplomacie,
Alumna 2017

Nicola Lukovicsová
Sans Souci – Business Development
Manager
International and Diplomatic Studies, Alumna 2015

Milan Hašek
Raiffeisenbank – SEMM Relationship
Manager Junior
International Business, Alumnus 2017

Vít Rožmberský
Tachovské SPV s.r.o. – CEO
Economics of Globalisation and
European Integration, Alumnus 2015

Jindřich Henzl
Kooperativa, VIG – CSR Specialist
Mezinárodní obchod, Alumnus 2018

Kristina Tůmová
CNN Prima News – Reportérka zahraniční redakce
Podnikání a právo, Alumna 2017

NOVÝ PROJEKT ALUMNI CLUBU: FMV ALUMNI CHAT
FMV Alumni Club v čele s Board of Alumni připravil nový
projekt, který propojuje absolventy vždy v rámci jednoho
tématu. První díl Alumni chatu se věnoval práci v zahraničí. Hosté se setkali online se třemi absolventy FMV, kteří
pracují nebo pracovali v zahraničí a mluvili o tom, jak se

k práci v zahraničí dostali, co pro ně bylo největší výzvou
a co práce v zahraničí obnáší. Alumni chat bude Alumni
Club pořádat pravidelně.
Zajímají Vás další akce Alumni Clubu, jako třeba Alumni
Business Speed Networking? Podívejte se k nám na web.
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STUDENTI SE OPĚT PROPOJÍ S ABSOLVENTY. FMV ZAHÁJILA
DRUHÝ ROČNÍK ALUMNI MENTORING PROGRAMU
Po úspěšném prvním ročníku
pokračuje FMV ve svém novém
projektu Alumni mentoring
i v akademickém roce 2020/2021.
Ambiciózní program na 8
měsíců spojuje zkušené absolventy fakulty, kteří působí v roli
mentorů, a studenty nebo mladé
absolventy, kteří hledají správný směr, mají zájem o aktivní
rozvoj a chtějí zjistit, jak nejlépe
uplatnit své schopnosti. V letošním ročníku jsme takto propojili
celkem 40 dvojic.
Welcome meeting proběhl ve středu 14. října online, kvůli omezení
setkávání z důvodu mimořádných
opatření. Akci otevřel děkan fakulty
doc. Josef Taušer, který poděkoval
všem studentům a absolventům
a vyzdvihl propojení absolventů
s fakultou. Po organizační části pak
následovaly workshopy pro mentory a mentees, aby všechny dvojice
věděly, do čeho vlastně jdou a co od
mentoringového vztahu očekávat.

Workshop pro mentory vedla
zkušená mentorka a koučka Monika Kubovcová, která má téměř
dvacetileté zkušenosti z vedoucích pozic v jedné z českých bank.
Mentory seznámila s best practices
mentoringu, pomohla jim s přípravou na první setkání a rozvíjela
témata, kterým se mohou s menteem věnovat.

DRUHÝ ROČNÍK
V ČÍSLECH

Workshop pro mentees vedl
odborník na leadership, koučink
a mentoring David Peška, který
momentálně působí v jedné z českých spořitelen. Mentees seznámil
s průběhem mentoringu, sdílel
s nimi témata, kterým se mohou
věnovat, a vyzval je k využití příležitosti setkávat se pravidelně se
zkušeným absolventem naplno.

mentorů
mentorů pokračuje
& mentees jsme
z prvního ročníku.
spárovali v tomto Celkem 8 mentorů
akademickém roce
je v programu
nových.

Oba speakři jsou členové FMV
Alumni Mentoring Advisory
Board, která fakultě pomáhá s průběhem celého programu a poskytuje jí zpětnou vazbu na proběhlé
aktivity a ročníky.

měsíců se budou
hodin trvalo
jednotlivé dvojice párování dvojic na
scházet v rámci základě individuálních
individuálních
párovacích
setkání
dotazníků

FMV ALUMNI MENTORING ADVISORY BOARD
Monika Kubovcová
Absolventka & Mentorka
Od roku 2001 do 2018 pracovala pro českou pobočku
banky General Electric
a zastávala různé manažerské
pozice v oblasti retailového bankovnictví, produktového managementu,
marketingu a digitálního bankovnictví. Koučování
a mentoringu se věnuje již od roku 2008 a od roku
2019 v této oblasti podniká.

David Peška
Absolvent & Mentor
V roce 1998 nastoupil do týmu korporátního bankovnictví v Société Générale. Po
dvou letech přešel do Komerční banky,
kde působil na různých obchodních a manažerských pozicích. V roce 2008 začal
pracovat pro Modrou pyramidu, kde měl mimo jiné na starosti
její transformaci a následně působil v roli regionálního ředitele.
S touto pozicí se rovněž pojí vznik jeho vášně pro koučování
a mentoring, kterým se od té doby aktivně věnuje.
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JAK SE VYVÍJÍ KARIÉRA ABSOLVENTŮ FMV
PO 2–3 LETECH OD PROMOCE?
FMV ZPRACOVALA ANALÝZU.
Na začátku roku 2020 probíhalo
rozsáhlé dotazníkové šetření mezi
absolventy FMV po 2–3 letech od
promoce. Data jsou pro nás velmi
důležitá, odpověděl nám téměř
každý třetí dotázaný absolvent.

●
●

●

OD ABSOLVENTŮ JSME
SE DOZVĚDĚLI, ŽE:

●

● Nejsilnější stránkou FMV je široký
záběr studia a všeobecný přehled v business i mezinárodně
ekonomických tématech
● V budoucím rozvoji se FMV musí
zaměřit na hlubší propojení
a spolupráci s praxí
● Téměř 90 % absolventů hodnotí

své studium na FMV jako dobrou
volbu pro své uplatnění
FMV by měla učit více odborných
předmětů v cizích jazycích
Více než polovina dotázaných absolventů používá v práci druhý cizí
jazyk na minimálně týdenní bázi
Celkem 8 % dotázaných absolventů pracuje v zahraničí
Asi polovina absolventů pracuje
po 2–3 letech od promoce na své
druhé pozici v první firmě

Data ankety jednoznačně potvrzují
současnou strategii FMV, hlavně
širokou míru internacionalizace ve
všech směrech, ať už jde o zahraniční
stáže, výjezdy nebo předměty v cizích

jazycích. Shodují se s doporučeními
Rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí, se závěry setkání
garantů programů se studenty
a s některými požadavky v rámci
procesu získávání akreditace AACSB
(AACSB akredituje vysoce prestižní
business školy).
FMV se tak zaměří na své rozvojové stránky a na posílení stránek
silných. Prioritou nyní bude spolupráce s praxí.
Děkujeme za zpětnou vazbu všem
dotázaným absolventům.
Zajímají Vás všechna data? Napište
nám na fmv@vse.cz.

ÚSPĚŠNÍ STUDENTI
● Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti se propojil
s polským spolkem European
Foundation for Entrepreneurship Development (SGH Warsaw
School of Economics) a společně
se slovenským a maďarským
protějškem uspořádají mezinárodní ekonomickou soutěž
mezi středoškoláky – HSBC High
School Business Challenge. Cílem
projektu, který podpořil i Visegrad Fund, je zvýšení povědomí
studentů o podnikatelské sféře,
vytvoření větší důvěry v podnikání a rozvíjení týmové spolupráce.
● V letním semestru se studenti
FMV zapojili jako dobrovolníci

do projektu Spojujeme Česko,
jehož smyslem je propojovat stát
a firmy (nejen) v době mimořádných opatření. V rámci projektu
byla vytvořena databáze CoVpoint, na které mohou firmy a stát
zveřejňovat nabídky a poptávky.
Nabízející si pak vyhledají, kde
mohou pomoci, poptávající zase
mohou nalézt potřebné pomůcky, vybavení nebo služby.
● Minulý semestr zpracovávali studenti vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys projekt
pro společnost E.ON, která je
zároveň fakultním korporátním
partnerem. Práce byla zaměřena
především na komunikační strate-
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gii a budování Employer Branding
na nově vzniklém instagramovém
účtu společnosti. Studenti byli
nadšení a nadšený byl i E.ON,
který hodlá jejich návrhy opravdu
využít v praxi.

fakulty

ODBORNÍCI FMV V MÉDIÍCH
Naši vyučující často
poskytují rozhovory a své
expertní názory českým
i zahraničním médiím. Vidět
jste mohli např. doc. Pavla
Hnáta, proděkana FMV, ve
speciálu Země v nouzi, který
moderoval náš absolvent
Daniel Stach. Petr Král
z Katedry mezinárodního
obchodu se zase s reportéry
pořadu Černé ovce
dlouhodobě věnuje dvojí
kvalitě potravin. Naposledy
natočili díl o regionálních
potravinách.

PETR KRÁL

DOC. PAVEL HNÁT

„Situace se
v Česku asi
nezmění jen tak.
Bude jednak
potřeba tlak
spotřebitelů,
kteří už ho
ukázali tím, jak začali chodit na farmářské
trhy, ale regionální produkce bude
samozřejmě narážet na velkou koncentraci
v oblasti produkce potravin, kdy máte na
trhu v každé oblasti několik velkých hráčů,
a je otázka, kde se nakonec tyhle dva
trendy potkají a kolik bude ve finále
spotřebitelů, kteří budou mít lokální
produkty opravdu jako jednoznačnou
preferenci.“

„Vše co tu
spotřebováváme,
nakupujeme,
vše v co
věříme je
součástí
globalizovaného trhu. Existují
indikátory, že světová ekonomika už
trochu zpomalovala, ale opatření
proti koronaviru vše významně
zrychlila. Je důležité věnovat se
strukturálním reformám, které jsou
ale pro vlády mnohem obtížnější, než
ty měnové nebo fiskální.“

„SEMESTR, JAKÝ VŠE ANI CELÁ ČESKÁ REPUBLIKA
NEZAŽILA.“ PODÍVEJTE SE S NÁMI DO FAKULTNÍHO
ZÁKULISÍ V NOVÉM DÍLU PODCASTU FMV.
Fakulta má už skoro rok svůj podcast FMV odposlech! Odposlechněte
příběhy studentů a učitelů. První
díl tohoto semestru začal rekapitulací předchozího, v lecčems zvláštního, akademického roku.
„Letní semestr, jaký VŠE ani celá Česká
republika nezažila. FMV se pro studenty přesunula celá do online prostoru.
Na fakultě se v letním semestru vyučovalo celkem 796 rozvrhových akcí,
z toho 111 přednášek s kapacitou
nad 25 lidí. Celkem 2622 aktivních
studentů FMV se muselo za běhu
přizpůsobit novému stylu výuky na
dálku. Navíc 163 studentů FMV se
muselo se vzniklou situací vypořádat

v zahraničí. Zásadní měrou se FMV
podílela na výuce 318 zahraničních
studentů, z nichž předčasně ukončilo
studium v Česku pouze 32,“ uvádějí

moderátoři podcastu Tereza Bártová a Bc. Marek Pokorný, kteří jsou
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členy studentského PR týmu FMV,
první díl.
Podívejte se s námi do zákulisí bezprecedentní situace, která v letním
semestru roku 2020 zasáhla celou
Českou republiku, všechny školy,
univerzity, a tedy i VŠE a FMV.
Tento i další díly si můžete přehrát
na těchto platformách:
● 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

fakulty

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ TOMÁŠ
PETŘÍČEK DISKUTOVAL SE STUDENTY FMV
situací v Náhorním Karabachu.
Debatu uzavřelo téma Evropské unie, v rámci něhož studenty zajímaly názory ministra hlavně na azylovou politiku
nebo otázku Turecka.
Na závěr ministr povzbudil studenty (nejen) diplomacie se
slovy, že mladí a vzdělaní lidé vždy velmi přispívají svými
nápady a řešením celé společnosti. Moderátor doc. Pavel
Hnát děkoval ministrovi za jeho čas, ale i za otevřenost
v debatě a všech jejích tématech.
Diana Pakošová, koordinátorka, Junior Diplomat
Initiative:
„Debatu sme sa spolu s kolegami z Klubu mladých politológov
rozhodli zorganizovať s úmyslom priblížiť študentom aktuálne
témy a priority českej zahraničnej politiky. Obe študentské organizácie spája cieľ rozvíjať schopnosti a vedomosti študentov
prostredníctvom vzájomnej interakcie s významnými osobnosťami diplomacie či verejného života. Preto bolo pre nás
obrovskou cťou a potešením, že naše pozvanie prijal súčasný
minister zahraničných vecí Českej republiky Tomáš Petříček,
ktorý českú zahraničnú politiku pozná najlepšie.“

Ve čtvrtek 5. listopadu organizovaly studentské
spolky Junior Diplomat Initiative a Klub mladých
politologů online debatu s Ministrem zahraničních
věcí Tomášem Petříčkem. Na FMV byl Tomáš Petříček
už podruhé, poprvé se věnoval vztahům s Evropskou
unií v roce 2018.
Debatu s ministrem moderoval proděkan FMV doc. Pavel
Hnát a byla rozdělena do čtyř hlavních bloků. První blok se
věnoval velmi aktuální situaci – prezidentským volbám
v USA. Ministr vyzdvihl např. rozvoj vztahů současné administrativy se Střední Evropou, ale uvedl, že vztahy ČR a USA
budou nadále velmi dobré, bez ohledu na výsledky voleb.
Studenti se v tomto bloku ministra ptali hlavně na americký
volební systém a jeho složitost.
Druhý blok věnoval moderátor debaty doc. Pavel Hnát
ekonomické diplomacii, která je velkým tématem hlavně
pro studenty programu Mezinárodní studia a diplomacie. Debata se věnovala rozvojové pomoci. Ministr Tomáš
Petříček zdůraznil, že rozvojová pomoc není pouze charita,
ale hlavně nástroj české zahraniční politiky, který pomáhá
dosahovat českých zájmů a cílů např. v oblasti bezpečnosti
nebo otevírání obchodních příležitostí.
Třetí blok se zaměřil na téma bezpečnost, a to hlavně
bezpečnost kybernetickou, která je nyní velkým tématem
nejen v Česku, ale i v zahraničí. Doc. Pavel Hnát situaci
otevřel zvýšenou online aktivitou hlavně v době pandemie,
kdy nejen výuka, ale veškerá jednání velvyslanců nebo
vládních činitelů probíhají online. Podle ministra nyní vláda
věnuje kybernetické bezpečnosti zvýšené úsilí. Studenti
se pak ptali ale i na otázky spojené s NATO nebo s aktuální

doc. Pavel Hnát, proděkan FMV a moderátor debaty
„Debata s panem ministrem Petříčkem byla velmi věcná
a odborná a došlo na řadu ožehavých témat světové i evropské politiky. Já i zúčastnění studenti jsme si debatu moc
užili a i pan ministr na konci debaty ocenil úroveň dotazů od
studentů a inspiroval jejich „eager young minds“ k tomu, aby
se co nejvíce zapojovali do veřejných věcí a zahraniční politiky.
V současném přesycení on-line komunikací byla pro mě tato
on-line debata svou kvalitou opravdovou vzpruhou a děkuji
moc oběma studentským spolkům za jejich uspořádání!“
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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 pracov-

níky Akademie věd ČR do 33 let jejich
věku. Slavnostní předání cen, které
se koná obvykle před 17. listopadem,
bylo přesunuto na jaro.
Ing. Jana Hovorková, Ph.D., je absolventkou doktorského studia na
Fakultě mezinárodních vztahů (FMV)
Vysoké školy ekonomické v Praze,
obor Mezinárodní politické vztahy.
Zaměřuje se na roli a význam katolické církve v současných mezinárodních vztazích. Tomu odpovídalo
i téma její disertační práce „Geopolitika katolické církve. Mentální mapa
světa podle nejvyšších představitelů
církve“. Práce byla úspěšně obhájena
v září 2019. Dosáhla nadprůměrných
výsledků v publikační činnosti a svůj
výzkum prezentovala na prestižních
mezinárodních konferencích Eurpean Consortium for Political Science
a European International Studies
Association.

FMV ÚSPĚŠNÁ
NA POLI
VĚDECKÝCH
PROJEKTŮ
FMV se jako každá univerzita
v ČR věnuje i vědě a výzkumu.
V posledních letech se povedlo
výzkumníkům z fakulty získat několik významných národních
i mezinárodních projektů.
Od letošního roku naši odborníci
zpracovávají pět projektů Technologické agentury ČR. Třeba
pro úřad vlády a Ministerstvo
zahraničních věcí řeší projekty
týkající se budoucího českého
předsednictví ČR v EU.
Fakulta také získala několik grantů na poli vědeckých projektů.
Zkoumá třeba kvalitu dovozů
v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země, čínskou
mnohostrannou ekonomickou
diplomacii nebo energetické
vztahy EU vůči Rusku.
Podívejte se na naše projekty,
úspěšné výzkumníky nebo kvalitní mezinárodní publikace na naše
nové stránky Vědy & výzkumu.
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FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ OBSADILA SE SVÝM
PROGRAMEM INTERNATIONAL MANAGEMENT /MIM/
22. MÍSTO V ŽEBŘÍČKU FINANCIAL TIMES
I v letošním roce potvrdila Fakulta podniko–
hospodářská svou silnou pozici mezi nejlepšími
manažerskými školami z celého světa, když na podzim
v žebříčku „Financial Times Master in Management
Ranking 2020“ se svým programem International
Management (MIM) obsadila 22. místo. Stejně jako
v loňském roce je navíc nejlépe hodnocenou školou
v regionu střední a východní Evropy.
První místo žebříčku obhájila švýcarská University of St.
Gallen. Ke změně nedošlo ani na druhé pozici, kterou
v žebříčku dlouhodobě zaujímá HEC Paris (Francie).
Oproti tomu třetí místo nově obsadila rovněž francouzská škola, a to Essec Business School.
Konkurenci ze střední a východní Evropy nechává
v žebříčku FPH daleko za sebou. Kozminski University

(Polsko) najdeme na 39. místě, St Petersburg University,
Graduate School of Management (Rusko) na místě 41.,
University of Ljubljana, School of Economics and Business (Slovinsko) na 77. a Corvinus University of Budapest (Maďarsko) na místě 90.
Magisterský program CEMS, který je jako součást
programu Master in International Management (MIM)
rovněž vyučován na Fakultě podnikohospodářské, se
tentokrát umístil na 13. příčce. CEMS je společným projektem 33 prestižních vysokých škol a univerzit, které
poskytují manažerské vzdělání talentovaným a ambiciózním studentům se zájmem o mezinárodní manažerské prostředí.

FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ OTEVÍRÁ NOVÝ PROGRAM
„DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION“ /DBA/
Program DBA je „profesní doktorát“, jehož hlavní
charakteristikou je získání hlubokých znalostí
a využití principů vědecké práce, zejména vědecké
metodologie výzkumu pro řešení komplexního
problému firmy či hospodářské praxe.

sterského stupně nebo titul MBA. Jedná se o náročný
program, kombinující prezenční výuku s její on-line
formou, a to v rozsahu min. 112 hodin výuky, pravidelné
konzultace se školitelem a business mentorem v průběhu 3 let, a samostatnou tvůrčí práci při řešení problémů, a to v rozsahu cca 1 000 hodin.
Podrobnosti naleznete na webu.

Program je určen pro manažery s minimální praxí 5
let (ve výjimečných případech 3 roky), z toho alespoň
část v manažerské pozici, a odborníky z praxe, kteří při
řešení praktických problémů potřebují využít zásady
aplikovaného manažerského výzkumu.
Program je realizován v anglickém jazyce a je ukončen
získáním titulu a diplomu DBA VŠE. Předpokladem pro
vstup do programu je i vysokoškolské vzdělání magi-
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DOC. PETR KOLÁŘ Z KATEDRY LOGISTIKY ZÍSKAL PRESTIŽNÍ
MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACI INCOTERMS® 2020 TRAINER
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
Doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. tuto
odbornou certifikaci obdržel
po úspěšném zvládnutí přísné
mezinárodní zkoušky, na
kterou je nutná nominace
a její schválení národním
zastoupením Mezinárodní obchodní komory
(International Chamber of Commerce).
Celosvětově má tuto certifikaci pouze okolo padesáti
vybraných odborníků z 20 států, kteří se standardně rekrutují z řad právníků, manažerů logistických společností
nebo poradenských expertů na mezinárodní obchodní
operace a logistiku.
FPH VŠE si uvědomuje, jak je pro zvýšení šancí absolventů na uplatnění na českém a mezinárodním pracovním
trhu důležité, aby si její akademičtí pracovníci doplňovali
a aktualizovali odborné a na podnikovou praxi orientované vzdělání.
„Velice si vážím nominace ICC ČR respektive toho, že jsem
se vůbec mohl o absolvování zkoušky pokusit. Jsem rád, že
jsem ji úspěšně složil. Je velmi ceněná – a to ne primárně
v akademické sféře – ale především v celosvětové podnikové
praxi, zejména v souvislosti se školením zaměstnanců firem.

SPUSTILI JSME
VIRTUÁLNÍHO
PRŮVODCE
STUDIEM NA
FPH

Těším se, že budu moci své znalosti komplexní problematiky
INCOTERMS® 2020 v souvislostech předávat nejen podnikovým manažerům a specialistům, ale i studentům naší
vedlejší specializace 3LT,“ říká doc. Kolář, a doplňuje: „Pochopení INCOTERMS® 2020 při odkazu v kupních smlouvách, a to nejen v mezinárodních obchodních operacích,
není zásadní jen pro manažery a specialisty z logistických
firem (dopravci, 3PL, zasílatelé), ale zejména pro nákupčí
a sales manažery dovozců a vývozců. Dodacím podmínkám tito lidé, nejen v české podnikové praxi, bohužel
často nerozumí, nebo je při dohadování obchodu chybně
vnímají úzce, tedy pouze jako problematiku rozdělení
logistických nákladů při prodeji, respektive nákupu zboží
mezi obchodní partnery. Firmě mohou snadno svým jednáním z neznalosti způsobit i vznik nemalých vícenákladů. Podniková praxe v logistice a mezinárodním obchodu
nakonec vždy odhalí, že bez komplexních podrobných
znalostí v souvislostech, i při dobrém ovládání zejména
měkkých dovedností, to prostě nejde. Pokud i jen část absolventů vedlejší specializace 3LT certifikované European
Logistics Association (kteří si standardně rozvíjí kariéru
už při studiu) nabyté znalosti
INCOTERMS® 2020 v praxi včas
a správně použije nebo je předá dál – je to to nejlepší, v co
mohu jako pedagog doufat.“

Nejen pro zájemce o studium na
FPH jsme spustili projekt „virtuální
cesta za diplomem“. Díky němu si lze
prohlédnout prostory školy a pomocí interaktivních bodů uchazeči
také zjistí mnoho důležitých či
zajímavých informací o naší fakultě.
Pojďte zavzpomínat anebo zjistit,
jak se škola od dob promocí proměnila. Cestu za diplomem můžete
také sdílet s uchazeči o studium
z vašeho okolí.
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CEMS VŠE ALUMNI SOIRÉE SE LETOS POPRVÉ
USKUTEČNILO ON-LINE
Ve čtvrtek 15. října 2020 se uskutečnilo dlouho očekávané
CEMS VŠE alumni soirée. Vzhledem k podzimnímu vývoji
epidemiologické situace byla akce nakonec poprvé od
roku 2012 uspořádána virtuálně. Jak se ale říká: vše zlé je
k něčemu dobré. A tak se setkání zúčastnili i ti, kteří by na
osobní setkání z různých důvodů přijít nemohli. Nakonec
se na soirée sešlo cca 50 absolventů z let 1998–2020.
Oficiální část programu moderovali zástupci programu
CEMS na VŠE. Účastníkům představili například nový
„CEMS VŠE Alumni Yearbook“ a společně s účastníky
diskutovali o dalších možných akcích a aktivitách pro absolventy. Další část večera již tvořilo neformální setkávání
a networking.

ROZHOVOR: EMIL LANGER /BERUKROUŽKY/
Jak ses dostal k podnikání?
Od začátku jsem věděl, že nechci
být někde zaměstnancem. Tatínek je podnikatel a byl pro mě
vzorem, co bych chtěl a nechtěl
dělat. Vyrůstal jsem v „podnikatelském“ prostředí. Proto jsem už
při studiu přemýšlel, v čem bych
mohl podnikat. Jako student
druháku jsem dostal nápad na
vedení kroužku golfu, který hraji.
Byl to už můj třetí projekt, ale první, který se povedl opravdu rozjet.

Emil je na FPH absolventem oboru Podniková ekonomika
a management a vedlejší specializace Malé a střední podniky (nyní
Podnikání). Jako student druhého ročníku se Emil rozhodl vést svůj
první kroužek golfu. Dnes, po necelých osmi letech, má agenturu
Berukroužky na dětské volnočasové aktivity. Emil se navíc umístil
v letošním žebříčku Forbes 30 pod 30.
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A jak to přesně s tím kroužkem
golfu začalo?
Vlastně na cvičení Finance
podniku! Napsal jsem při něm
email známé, ředitelce školky,
s tím, že bych mohl učit děti ze
školky golf. Ona navrhla, že by to
šlo přímo u nich, že mají velkou
zahradu. Tak jsem za 500 Kč
nakoupil plastové golfové hole
a vyrazil do školky. Rodičům se
to moc líbilo, takže dětem hned

fakulty
zaplatili celý kurz. Celé to tedy začalo
investicí 500 Kč. Potom jsem oslovoval soukromé školky se stejnou
nabídkou. A zanedlouho jsem měl
8 lekcí týdně. Neměl jsem žádné zaměstnance, všechny lekce jsem vedl
sám ještě se svojí bývalou přítelkyní.
Kroužky golfu pro děti existovaly, ale
vždy byly přímo na hřišti, nikdo je do
té doby nedělal přímo ve školce.
Proč ses rozhodl mít více kroužků?
Celé to vzniklo kvůli tomu, že můj
bývalý trenér golfu zcizil můj nápad
ohledně výuky golfu ve školkách
a začal mi přetahovat klienty. To
mě tenkrát hodně zasáhlo a přemýšlel jsem, jak dál. Byl to hlavní
impuls k diverzifikaci. Nyní máme 26
různých kroužků od jazyků až po kutilskou dílnu nebo malého kuchtíka.
A zaměstnáváme 90 lektorů.
Tvoje firma si prošla i těžkým obdobím, ale nevzdal jsi to.
To je pravda. Skoro jsme zbankrotovali. Nastala krize v týmu a odešly
dvě kolegyně. S tím šla kvalita kroužků hrozně dolů, a to se samozřejmě
promítlo i finančně: že se nám lidé
odhlašovali a přicházeli jsme o klienty. Najednou jsem zjistil, že nemáme
žádné peníze na účtu, že máme plno
pohledávek, které jsme neřešili. To
bylo hodně těžké období. O všem
jsem pochyboval: „Dělám po dostudování FPH, co bych měl? Dělám to
dobře?“ Ale nevzdal jsem to. Naopak
mě to hodně naučilo, a proto jsem
teď tam, kde jsem.
Uvědomil jsem si také, že podnikání
prostě není pro každého, že jsou lidé,
co to dělat mají a ti, co ne. A není na
tom nic špatného.
Spolupracoval jsi s Kapkou naděje
a plánuješ i vlastní „nadaci“. Pověz
nám o tom něco.
S Kapkou naděje jsme měli dvě akce
v nemocnici v Motole, Velikonoce
a myslím Mikuláše. Připravili jsme
zdarma tvoření pro děti. Měl jsem

z toho dobrý pocit, že můžeme
pomoci. Proto jsem se rozhodl založit
něco jako naši nadaci „BeruNadace“.
Naši lektoři mohou 1x za rok udělat
podobnou akci v nemocnici nebo
v dětském domově. My jim to normálně zaplatíme a poskytneme jim
plné vybavení.
Co je v tomto oboru podnikání
nejtěžší?
Asi najít šikovné lidi, lektory. S tím
se potýkám stále. Také mám velké
množství klientů – školky, školy, ale
i jednotlivce (rodiče). A chodí nám
mnoho požadavků a emailů, které
je náročné všechny hned odbavit.
Rodiče také často inklinují k tomu
napsat, když se jim něco nelíbí. To,
že jsou spokojení, nenapíší. Někdy je
to těžké, protože si všechny stížnosti
beru hodně osobně.
Na začátku jsem také vše řešil sám.
Třeba to, že lektorovi došlo lepidlo,
že jsou potřeba latě nebo hřebíky,
převážel jsem třeba i ovci na kurz. To
jsem si říkal, jestli je to opravdu to,
co bych měl po vystudování vysoké
školy dělat.
Proč ses rozhodl ke studiu na FPH
a co Ti to přineslo?
Věděl jsem, že chci podnikat a VŠE
byla pro mě volba číslo jedna. V úvahu pro mě přicházely dvě fakulty
– Mezinárodních vztahů, kterou
studoval můj táta, a ta vaše. Neumím
dobře další jazyk kromě angličtiny
a Fakulta podnikohospodářská mi
přišla nejuniverzálnější, tak padla
volba na ni. V rámci navazujícího magisterského studia pak pro mě byla
jasná volba vedlejška Malé a střední
podniky (nyní Podnikání), která byla
skvělá. Opravdu to nejlepší, co jsem
v rámci FPH měl možnost absolvovat.
Také jsem s lidmi z Katedry podnikání
spolupracoval na publikaci Začínáme podnikat. BeruKroužky jsou v ní
uvedeny jako případová studie.
Studium mi dalo základy, které se
mi hodily v praxi, ale zároveň bylo
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mnoho praktických oblastí, ve kterých jsem získával zkušenosti a učil se
za chodu, třeba jako komunikaci se
zákazníky.
Co pro Tebe znamená umístění ve
výběru Forbes 30 pod 30?
Určité zadostiučinění. Potvrzení, že
to co dělám, má smysl a dělám to
dobře.
Jaké máš další plány?
Hlavním měřítkem je pro nás počet
lekcí týdně. Ten bych chtěl nadále
navyšovat a mít více různých kroužků. Rozrostli jsme se také do dalších
krajských měst a to do: Liberce,
Hradce, Pardubic, Brna a Olomouce.
Rád bych expandoval i dál, například
do Ostravy, Českých Budějovic…
Také máme projekt s učiteli. Mohou
si vybrat kroužek z naší nabídky,
který by chtěli u nich vyučovat. My
jim poskytneme veškeré vybavení
a podklady a na nich je udělat propagaci a sehnat si účastníky. Vezmeme si fixní provizi a zbytek zůstane
učiteli, tudíž je motivován sehnat
si co nejvíce účastníků. S učitelem
vlastně nepřijdeme osobně vůbec
do styku, jen po telefonu a emailu
a materiály a vybavení mu posíláme
kurýrem. Funguje to velmi dobře
a rádi bychom v tom nadále pokračovali a získali více učitelů.
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INSTITUT MANAGEMENTU FPH VŠE
NABÍDKA OTEVŘENÝCH KURZŮ – JARO 2021

Institut managementu je součástí Fakulty podnikohospodářské a poskytuje příležitosti k prohloubení
byznysového vzdělávání profesionálům. Tradice Institutu využívá špičkový akademický potenciál fakulty.
Programy jsou založené na hluboké znalosti teorie
a aktuálních poznatcích a výzvách z praxe. Zkušeným

profesionálům pomáháme rozšiřovat jejich perspektivu a schopnost vést na vyšší úrovni. Nabízíme krátké
exekutivní kurzy pro manažery, kurzy na míru pro
firmy i státní a neziskové organizace a v rámci International School of Business and Management také
mezinárodní exekutivní MBA program.

12/03/2021

25/03/2021

29/04/2021

ÚSPĚŠNÉ MEZIGENERAČNÍ
PŘEDÁVÁNÍ RODINNÉHO
PODNIKU: PROCESY A POSTUPY

MEZERA KRYTÍ A JEJÍ
PRAKTICKÉ APLIKACE

ŘÍZENÍ PODNIKU V KRIZI
(EKONOMICKÉ ASPEKTY
PODNIKU V ÚPADKU)

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.

Lektoři:
doc. JUDr. Bohumil
Havel, Ph.D., Ing. Michal Kuděj
Hlavní témata: Jak se projevuje
úpadek podniku, co to je mezera
krytí a jak může pomoci odvrátit
šikanózní insolvenční návrh.

Lektoři:
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., JUDr.
Martin Froněk, Ing. Michal Kuděj
Hlavní témata: Jak posoudit, zda
podnik má nebo nemá schopnost
dále existovat a jakými způsoby je
možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě.

20/05/2021
MISTROVSTVÍ ONLINE
MARKETINGU
Lektor:
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Hlavní téma: Vytvořte silnou
působnost Vašeho podnikání na
internetu. Naučte se vytvářet
obsah, který nejen vzbudí
zájem čtenářů, ale pomůže Vám
proměnit návštěvníka v zákazníka.

KONTAKT
PRO EXEKUTIVNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

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

kurzyfph.vse.cz

Ing. Dagmar Borovská
Koordinátorka exekutivního
vzdělávání
Institut managementu
dagmar.borovska@vse.cz
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11/06/2021
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.
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MEZINÁRODNÍ EXEKUTIVNÍ MBA PROGRAM
„AŤ UŽ HLEDÁTE PŘÍLEŽITOSTI K ROZVOJI PRO SEBE NEBO KOLEGU,
PROZKOUMEJTE NÁŠ MBA PROGRAM (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION).
NABÍZÍME ŠIROKÉ OSNOVY, GLOBÁLNÍ PERSPEKTIVU A MIMOŘÁDNĚ PRAKTICKÁ
ŘEŠENÍ FIREMNÍCH I OSOBNÍCH VÝZEV. PŘÍLEŽITOST JE JEN ZAČÁTEK. VSTUPTE
S OTEVŘENOU MYSLÍ A PROJDĚTE TRANSFORMACÍ VAŠEHO POZNÁNÍ, PRACOVNÍ
HODNOTY I OSOBNOSTI. TĚŠÍME SE NA VÁS!“
Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA
Výkonná ředitelka, Institut managementu

PROČ STUDOVAT MBA U NÁS?

PŘIJÍMACÍ POŽADAVKY
●
●
●
●
●

● zázemí Fakulty podnikohospodářské, která jako
jediná z ČR patří mezi top 1% business škol
světa s akreditací EQUIS
● 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

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

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK

je do 31. LEDNA 2021 zde (https://isbm.vse.cz/
studium-mba/prihlaseni/registracni-formular/).
Celé přijímací řízení probíhá online.

FT RANKING „EUROPEAN BUSINESS SCHOOL RANKINGS 2020“
VŠE reprezentovaná Fakultou
podnikohospodářskou je podle
Financial Times 50. nejlepší
evropská škola
Financial Times zveřejnily pořadí
90 nejlepších evropských byznys
škol. VŠE reprezentovaná Fakultou
podnikohospodářskou se v žebříčku umístila na 50. místě. Oproti
loňskému roku tak svou pozici opět
posílila. V roce 2019 se umístila 55.

a v roce 2018 dokonce 60. Ze zemí
střední a východní Evropy se před
VŠE umístila pouze polská Kozminski
University, a to na 45. místě. První
místo v žebříčku obsadila po druhé
za sebou prestižní francouzská
univerzita HEC Paris, která je stejně
jako VŠE jedním z 33 členů CEMS Aliance. Hodnocené faktory žebříčku
„Financial Times European Business Schools 2020“ vychází z údajů
poskytovaných vysokými školami
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a jejich absolventy. Za VŠE tyto údaje poskytuje Fakulta podnikohospodářská. Jedná se už o 17. ročník
tohoto žebříčku, který hodnotí především kvalitu studia a šíři nabízených programů. Žebříček je zároveň
sestavován na základě umístění školy v dalších hodnoceních Financial
Times z téhož roku: MBA, Executive
MBA, Masters in Management (MiM)
a dva žebříčky neakademických exekutivních vzdělávacích programů.
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FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
PODZIMNÍ VLNA
PRODLOUŽILA ONLINE
VÝUKU NA FAKULTĚ

FAKULTA ZAKLÁDÁ DVĚ NOVÉ
AGENTURY – POMOHOU
S MULTIMÉDII I ANALYTIKOU

Ani podzimní návrat na akademickou půdu
neproběhl v klasickém režimu. Již před začátkem
semestru, který kvůli pokračující pandemii začal
o týden později, jsme opět jako na jaře museli
přejít z připravované kontaktní výuky do onlinu.
Díky jarní zkušenosti již byla řada z nás, pedagogů,
“silnější v kramflecích” a ihned začala komunikovat
se studenty tak, aby začátek semestru proběhl bez
problémů.

Během léta zahájila činnost nová komunikační
agentura Gen. V čele agentury je vedoucí katedry
multimédií Zdeněk Vondra a kreativec Richard
Stiebitz. Hlavní výhodou projektu je propojení
mladých studentů a profesionálů. „Cítíme se
připraveni oficiálně vstoupit na trh jako nová
a speciální agentura.

Největší dopad pocítili naši studenti prvních ročníků.
Naštěstí mohli absolvovat na přelomu srpna a září
seznamovací kurz v Dobronicích, kde měli možnost se
navzájem poznat a seznámit se s některými pedagogy.
Bohužel první týden semestru už proběhl z domova.
Prváci tak museli z elektronických materiálů, intranetu
nebo od zástupců studentského spolku 4FIS získávat
primární informace o průběhu semestru, funkcionalitách systému MS Teams či kreditového systému. I oni
ale díky podpoře vyučujících bez větších problémů
dokázali svá vysokoškolská studia zdárně začít. Ke
konci zimního semestru můžeme říct, že jsme tuto
nepříjemnou situaci zvládli bez stížností studentů na
výuku a dopadů na provoz fakulty. Věříme, že i vy jste
ve svých firmách zvládli nelehké období, které – doufejme – bude brzy za námi.
Přejeme Vám pevné zdraví a klidné prožití vánočních
svátků se svými nejbližšími.

V našem kontaktu s mladými nabízíme něco navíc,
čím můžeme projekt posunout dopředu,“ přibližuje
pro Mediář Vondra. První zakázkou pro agenturu byla
propagace bakalářských oborů na Fakultě informatiky
a statistiky (kampaň Stačí se zeptat). Nyní spolupracuje
například na propagaci platformy Data&Business nebo
pro pojišťovnu Kooperativa.
Při katedře statistiky a pravděpodobnosti vznikla agentura MODE research. Jedná se o výzkumnou, konzultační agenturu, která pomůže se statistickou analýzou,
zpracováním a interpretací dat při realizaci interních
i externích komerčních projektů. Služby agentury
mohou využít soukromé i veřejné instituce, které chtějí
porozumět svým datům a na základě nich tvořit strategická rozhodnutí, či společnosti, jež potřebují zautomatizovat pravidelný reporting a rutinní analýzy. Podobně
výsledky využijí firmy, které potřebují konzultace či
proškolení svých zaměstnanců, nebo městské části
a další samosprávné celky pro tvorbu kvalifikovaných
rozhodnutích na základě demografických a socioekonomických prognóz.
Pod dohledem seniorních statistických expertů může
nová agentura připravit dotazníková šetření (od tvorby
po interpretaci výsledků), finanční a cashflow modely,
demografické analýzy/prognózy, automatizovat výpočetní procesy, zpracovat, analyzovat data nebo připravit
školení. Pokud byste měli zájem o některou z nabízených služeb, kontaktujte Tomáše Karla.
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VE VĚDĚ POMÁHÁME S ANALÝZOU
OSTATNÍM OBORŮM
Pedagogové fakulty se podílejí na
výzkumných i dalších projektech
a publikační činnosti nejen z oblasti informatiky a statistiky.
Často též pomáhají v mezioborových oblastech, které vyžadují kvalitní zajištění statistických výstupů
a metod v rámci jiných vědních
disciplín, jako jsou medicína, energetika nebo přírodní vědy. Zmíněná aktivita fakulty přináší partnerským organizacím kvalitní zázemí,
které zaručí vysoce odborný základ
pro jejich výzkum. “Dlouhodobě

spolupracuji s výzkumníky z Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Měl jsem příležitost podílet se na
publikacích v předních časopisech
v oborech jako onkologie nebo
biomedicína,“ komentuje kooperaci Karel Helman z katedry statistiky a pravděpodobnosti. „Kromě
možnosti spoluautorství oceňuji
jejich ochotu diskutovat i možnosti inovativních způsobů aplikace
statistických metod.“ I vy si můžete
na fakultě domluvit konzultaci
zejména v projektech základních
a aplikovaného výzkumu.

SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY
POKRAČUJE I V DALŠÍM ROCE
Vážíme si vás, našich absolventů, a proto workshopy i newslettery
budete dostávat i v dalším roce. Pokud vám pravidelné fakultní
informace nechodí do e-mailové schránky, zkontrolujte si, zda
v Absolventském portálu v sekci „Správa profilu“ – vlevo záložka
„Zasílané novinky“ máte zaškrtnuté „Novinky a pozvánky na akce
FIS“. Všechny informace týkající se absolventů lze sledovat také na
webových stránkách fakulty.

ANALÝZA: JAKÝ
DOPAD BUDE MÍT
ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ
MZDY NA SPOTŘEBU
DOMÁCNOSTÍ?
Akademická půda má za úkol
kriticky myslet o věcech, které se
kolem nich dějí. Jedním z nich
je návrh předsedy vlády Andreje
Babiše v rámci poslaneckého
pozměňovacího návrhu k tzv. daňovému balíčku, v němž předkládá
návrh na zrušení tzv. superhrubé
mzdy včetně snížení mezní efektivní sazby daně z příjmu fyzických
osob o čtvrtinu. Předpokládaný
negativní dopad do veřejných
rozpočtů je přibližně 90 miliard
korun. Dle ministerstva financí
předložený návrh výrazně podpoří
spotřebu domácností. Děkan Fakulty informatiky a statistiky Jakub
Fischer, vedoucí katedry ekonomické statistiky Petr Mazouch a členka
katedry veřejných financí Fakulty
financí a účetnictví Savina Finardi
zpracovali studii, která tento
argument vyvrací. Na stránkách
Fakulty informatiky a statistiky
byla publikována tisková zpráva
i kompletní analýza, kterou si na
odkazech mohou zájemci přečíst.
Studie byla v poslední době zmiňována a diskutována v médiích.

CHCETE SI ZOPAKOVAT NEBO NAUČIT
ZÁKLADY STATISTIKY? PODÍVEJTE SE NA VIDEA
V rámci spolupráce se středními
školami pedagogové Fakulty informatiky a statistiky natáčejí videa
pro středoškolskou výuku. Materiály mají pomoci nejen ve výuce
matematiky a informatiky, ale také
ve společenských vědách, finanční
gramotnosti nebo dějepisu. Videa,

která si již nyní můžete prohlédnout,
natočil vyučující z katedry statistiky
a pravděpodobnosti Tomáš Karel.
V nich zájemcům představuje základy pravděpodobnosti, na reálných
příkladech vysvětluje, jak statistika
v historii zachraňovala životy, nebo
jak se nenachytat na grafech.
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Pokud působíte na střední škole
a měli byste zájem o objednání přednášky pro vaše studenty, kontaktujte
Zdeňka Vondru, případně sledujte
webové stránky fakulty. Na ně bude
v blízké době umístěn katalog nabízených přednášek, které si můžete
objednat přímo do vaší výuky.

fakulty

MANAŽEŘI, KTEŘÍ ROZUMÍ DATOVÉ
ANALYTICE, JSOU K NEZAPLACENÍ
Na VŠE jsme otevřeli druhý
ročník unikátního datově
a analyticky orientovaného
MBA programu Data & Analytics
For Business Management
powered by KPMG, jediného
ve střední Evropě. Program
připravuje studenty na role
špičkových profesionálů, kteří
jsou schopni propojovat data,
analytiku a business do jednoho
celku a s jejich pomocí řídit
inovace a transformaci firem.
Absolventi tohoto programu
získají znalosti a dovednosti,
které se dnes nikde v České
republice komplexně nevyučují.
Program je unikátní tím, že propojuje datové a analytické technologie
na jedné straně a specializované manažerské vzdělávání na straně druhé.
Nejlepší cestou, jak získat kvalitní
manažerské MBA vzdělání, není jen
učit se od akademiků, ale hlavně

pracovat spolu s lidmi, kteří řídí
a realizují praktické projekty – proto
se na výuce podílejí pedagogové
fakulty, UC Berkeley nebo zaměstnanci KPMG. „Studium mi pomohlo
lépe porozumět datům. Díky tomu
si věci dávám více do souvislostí
a lépe si uvědomuji, jak funguje naše
pojišťovna,“ říká Leo Stöckl, Senior
Auditor for Insurance Operations,
GDPR Expert, CIA, Allianz SE Munich.
„Zlepšil jsem se ve vizualizaci dat,
což mi pomohlo při několika jednáních a auditorských konferencích,
kde se mi díky tomu podařilo věci
lépe a efektivně vysvětlit.“ Studenti
si také pochvalují, jak studium rychle
reaguje na jejich požadavky a náměty k výuce nebo jak rychle dokázali
své poznatky aplikovat do profesní
kariéry. Již nyní se můžete do studia
přihlásit.
Nejžádanějším magisterským
programem na fakultě je profesní
magisterský program Data a analytika pro business, který se realizuje
ve spolupráci s KPMG. Na výuce se
ale podílejí také zástupci ŠKODA
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AUTO nebo ČSOB. Účastníci se naučí
praktickým dovednostem v oblasti
dat, analytiky, ale také technologií,
které jim pomohou v práci na různých úrovních řízení datové analytiky a business, resp. při samostatné
analytické činnosti v nejrůznějších
institucích.
Kromě MBA programu se lze vzdělávat v rámci série workshopů Datové
minimum pro business. Účastníci,
kteří se chtějí nekonvenčně seznámit
se základy datové analytiky, získávají praktické dovednosti v rámci
manažerské hry založené na reálném
byznysovém případu, kde se kombinuje výběr a nákup dat s ohledem na
rozhodování týkající se jejich portfolia (produkty, investice do podpory
prodeje). V průběhu workshopů
probíhá soutěž o nejlepší řešení
problému na základě využití analýzy
dat, jež je inspirována výukou na UC
Berkeley. Kromě analýzy se účastníci
naučí rozeznávat relevantnost, vizualizalizovat, interpretovat, určovat
strategii a přijímat rozhodnutí na
základě analýzy podnikových dat.

fakulty

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VŠE
Národohospodářská fakulta
VŠE v Praze nabízí zájemcům
o studium možnost získat
ekonomické vzdělání
založené na výuce tradičních
národohospodářských disciplín,
rozvinout kritické myšlení,
porozumět všeobecnému
fungování současného světa
a připravit na budoucí kariéru.
Na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia mohou studenti
vybírat z programů v oblastech ekonomické teorie a analýzy, hospodářské
politiky, hospodářských dějin či veřejné správy a regionálního rozvoje.
Ve studijních programech Národohospodářské fakulty přednášejí nejuznávanější odborníci z České republiky.

Nedílnou součástí výuky je propojení
teoretických znalostí s praktickými dovednostmi, kterou zajišťují významné
osobnosti z veřejné i soukromé sféry.
O jednom z nejdůležitějších období
naší novodobé historie, tedy o období
transformačních procesů, přednáší
studentům jeden z jejich hlavních
spolutvůrců emeritní prezident České
republiky Václav Klaus. V rámci
dalších předmětů předává studentům
zkušenosti například předsedkyně
Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, bývalí členové bankovní rady
ČNB Pavel Řežábek, Kamil Janáček
a Pavel Štěpánek, přední český
odborník na sociální politiku Vojtěch Krebs, autor nejvýznamnějších
ekonomických učebnic a ex-poradce
premiéra i prezidenta ČR Robert Holman, vrchní expert ČNB Josef Jílek,
nejčastěji citovaný ekonom současné

doby Štěpán Křeček a mnoho dalších.
Vedle pedagogické činnosti je Národohospodářská fakulta významným
centrem ekonomického výzkumu
a vědy v českém i mezinárodním
měřítku. Umožňuje proto studentům
nejen studovat, ale i zapojit se do
výzkumných projektů pod vedením
zkušených akademiků. Národohospodářská fakulta VŠE patří mezi společensko-vědní instituce dosahující
nejlepších výsledků v počtu článků
v impaktovaných časopisech na přepočtený úvazek.
O prestižním postavení Národohospodářské fakulty VŠE v nabídce ekonomického vzdělání svědčí mimo jiné
i skutečnost, že se fakulta již několik
let pravidelně umisťuje na 1. či 2.
místě v rámci rankingu například
Hospodářských novin nebo časopisu
TÝDEN.

DĚNÍ NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTĚ
SLAVNOSTNÍ KONFERENCE 17. LISTOPADU 2019: 30 LET TRNITÉ CESTY KE SVOBODĚ
A OBRANA PŘED TĚMI, KTEŘÍ NÁM JI CHTĚJÍ VZÍT
Ke 30. výročí pádu socialismu v ČSR proběhla dne 17. listopadu
2019 v prostorách paláce Žofín konference nesoucí název: „30
let trnité cesty ke svobodě a obrana před těmi, kteří nám ji chtějí
vzít“ pořádaná Národohospodářskou fakultou. Mezi řečníky zde
vystoupilo několik významných českých politiků a akademiků,
a to Jaroslav Kubera, Jiří Čunek, Jan Skopeček, Václav Klaus
mladší, Ivo Strejček, Ondřej Babka, Martin Kovář či Miroslav
Ševčík. Během diskuse řečníci promlouvali nejen o listopadových událostech z roku 1989, ale i o současném společenském
vývoji, který je podle mnohých z nich velmi napjatý. Závěrem
se řečníci shodli se slovy Václava Klause ml., který uvedl, že
„Svobodu je třeba principiálně, odvážně, organizovaně a agresivně
hájit a nesmíme na to zapomínat“. Shrnutí celé události a více
informací naleznete na facebookových stránkách NF VŠE, kde je
mimo jiné k dispozici i záznam z celé akce.
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SOUTĚŽ O CENU DĚKANA NF VŠE 2020
Na jaře roku 2020 se
uskutečnilo finálové kolo
15. ročníku Soutěže
o cenu děkana NF VŠE.
Vzhledem k mimořádné
situaci způsobené zdravotnickou epidemií se soutěž
bohužel nemohla uskutečnit v tradičním slavnostním formátu konaném ve
velké zasedací místnosti NF VŠE. Vedení fakulty se proto
rozhodlo pro online realizaci celé soutěže. I přes tuto
netradiční formu se soutěž nesla v přátelském duchu
a všichni ocenění byli svědky zajímavé diskuse.
Odborná komise vyzdvihla velmi vysokou úroveň všech
soutěžících a některými členy komise byla dokonce
označena za nejkvalitnější ročník v její patnáctileté
historii. Finálového kola soutěže se účastnilo šest finalistů v každé ze třech kategorií (bakalářské, magisterské

PRVNÍ KOLO SOUTĚŽE
O CENU DĚKANA
NF VŠE O NEJLEPŠÍ
STŘEDOŠKOLSKOU PRÁCI
V OBLASTI EKONOMIE
V uplynulém školním roce se uskutečnilo první kolo Soutěže o cenu
děkana NF VŠE o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie.
Cílem soutěže je podpořit zájem
středoškolských studentů o ekonomii. Nejlepších 10 studentů
získalo díky spolupráci s Nadací
investiční skupiny DRFG zajímavou
finanční odměnu a bylo přijato
na NF VŠE bez přijímacího řízení.
Soutěž probíhá pod záštitou
MŠMT.
V dubnu 2020 byli vyhlášeni
vítězové prvního ročníku soutěže.
Vítězem se stal Alex Pisani z Gymnázia Vítkov s prací „Venezuela,
socialismus, nebo smrt“. Seznam
nejlepších prací je k dispozici zde.

a doktorské). Studenti díky spolupráci NF VŠE s Nadací
ČEZ obdrželi ceny v celkové hodnotě několika set tisíc Kč.
Vítězové v rámci bakalářského či magisterského stupně
studia obdrželi 25 000 Kč a v rámci doktorského stupně
studia dokonce 35 000 Kč.
● V kategorii bakalářských prací zvítězil Jan Žemlička
s prací „DOES RISK MATTER FOR MONETARY POLICY?
AN EVIDENCE FROM SMALL OPEN ECONOMY MODEL“.
● V kategorii magisterských prací zvítězila Bc. Dominika Pavelková s prací „IMPACT OF OIL PRICE CHANGES
ON SELECTED ECONOMIC SECTORS IN THE CZECH
REPUBLIC“.
● V kategorii doktorských prací zvítězil Ing. Josef Klement s prací „BUILDING CONTROL REGULATION AND
HOUSING AFFORDABILITY“.
Další informace a jména finalistů jsou uvedeny na
tomto odkazu.

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH STUDENTŮ
NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VŠE
Dne 25. června 2020 se konalo slavnostní setkání vedení
Národohospodářské fakulty
VŠE s nejlepšími studenty
bakalářského i magisterského
studijního programu. Setkání
se uskutečnilo v Salónku paní
rektorky s výhledem na Pražský
hrad. Účelem setkání bylo ocenění
nejlepších studentů, udržení jejich

26

motivace k dalšímu studijnímu
úsilí a podnícení jejich setrvání na
NF VŠE i v navazujících stupních
studia. Vedení Národohospodářské fakulty VŠE také mělo od
studentů možnost získat zpětnou
vazbu ke studijním programům,
vyučovaným předmětům a samotné spokojenosti se studiem na
Národohospodářské fakultě VŠE.
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NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VŠE
V „DOBĚ KORONAVIROVÉ“
VÝUKA NA NF VŠE V PRŮBĚHU
KORONAVIROVÉ PANDEMIE

DOBROVOLNICKÝ PROJEKT
„NF VŠE POMÁHÁ“

NF VŠE byla kvůli
zdravotnické epidemii
nucena převést veškerou
výuku do online podoby.
Záznam některých přednášek
kurzu Transformačních
procesů v ČR vyučovaným
emeritním prezidentem
Václavem Klausem je volně k dispozici na YouTube
kanálu Institutu Václava Klause.

Realizační tým NF VŠE se v průběhu prvních
týdnů koronavirové pandemie rozhodl nabídnout
pomocnou ruku tam, kde byla nejvíce potřeba.

NF VŠE má velkou radost z pozitivní zpětné vazby ze
strany studentů a děkuje všem svým pedagogům
za jejich ochotu poskytnout studentům v těžké době
plné omezených možnosti co nejlepší podmínky pro
studium.

Úlohou NF VŠE není jen zprostředkovat svým studentům
sumu vybraných speciálních znalostí. Úkolem studentů
i akademických pracovníků vysokých škol ve vyspělých
společnostech je i podpora a rozvoj ideálů lidství. Mezi
ně patří svoboda, ale také i individuální zodpovědnost
každého z nás. Proto se realizační tým NF VŠE pod vedením doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. rozhodl pomáhat
potřebným formou šití roušek, nákupů pro seniory,
hlídáním dětí a dalšími aktivitami. Do projektu se přihlásilo téměř třicet dobrovolníků z řad studentů i akademiků. Hlavním aktérem této pomoci se stal student
bakalářského stupně Jakub Sokol, který z vlastních
zdrojů během nouzového stavu vytvořil přes 200 kusů
ochranných roušek.

KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ POLITIKY NF VŠE K OPATŘENÍM
TÝKAJÍCÍCH SE KORONAVIROVÉ PANDEMIE
Tým Katedry hospodářské a sociální
politiky NF VŠE pod vedením doc. Ing.
Miroslava Ševčíka, CSc. v průběhu koronavirové pandemie pravidelně publikoval texty s hodnocením vládních
opatření k zastavení šíření nákazy
nemocí COVID-19 a komentoval opatření k podpoře ekonomiky a k časovému harmonogramu postupné obnovy
ekonomické aktivity. Tým upozorňoval
na to, že pro posílení robustnosti hospodářství je zásadní podpořit také nabídkovou stranu ekonomiky, nejen stranu
poptávky prostřednictvím fiskálních

impulzů z veřejných rozpočtů, ke kterému přistoupily vlády napříč Evropskou
unií. Tým představil doporučení vedoucí
ke snížení daňové zátěže, odstranění a snížení vybraných sazeb daní či
zrušení další fáze EET. V oblasti měnové
politiky tým doporučil snížení základní
reposazby a upozornil na morální hazard
spojený s nákupem vládních dluhopisů
centrální bankou. V neposlední řadě tým
varoval před akceptací „zelené dohody
pro Evropu“ a implementací regulatorních prvků do národní legislativy. Veškeré publikované texty naleznete zde.
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ÚSPĚCHY VE VÝZKUMNÉ ČINNOSTI
DVA NOVÉ GRANTY V RÁMCI
GRANTOVÉ AGENTURY ČR
Na podzim roku 2019 získala NF VŠE
hned dva granty v rámci Grantové
agentury České republiky na projekty
ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Jeden z grantů získal
projekt s názvem „Odolnost venkova
v kontextu trendů digitální propasti mezi
městy a venkovem“ od navrhovatele
doc. Ing. Martina Pěluchy, Ph.D. Druhý
z podporovaných projektů nese název
„Perspektivy paternalismu v demokratické
společnosti: lekce z behaviorálních věd pro
politickou filosofii“ od navrhovatele Ing.
Petra Špeciána, Ph.D.

MEZINÁRODNÍ PROJEKT VISEGRÁDSKÉHO FONDU
VE SPOLUPRÁCI S KATEDROU REGIONÁLNÍCH
STUDIÍ NA TÉMA: ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
K ROZVOJI PODNIKÁNÍ V ZEMÍCH V4
Katedra regionálních studií působila jeden a půl roku v mezinárodním projektu „V4 Network
on Entrepreneurship“, který byl
financovaný z Visegrádského
fondu. Katedra regionálních
studií měla možnost spoluorganizovat mezinárodní konferenci
s názvem „International Conference on the Challenges and good
practices of SMEs in V4 countries“,

která se uskutečnila v Budapešti.
Cílem projektu bylo mimo jiné
navázání spolupráce výzkumných
organizací zabývajících se problematikou podnikání v lokálním
a regionálním rozvoji a předání
praktických zkušeností v oblasti
podpory rozvoje malých a středních podniků v zemích V4. Více
informací o projektu se můžete
dozvědět na tomto odkazu.

KLUB ABSOLVENTŮ

AKCE KLUBU ABSOLVENTŮ

Klub absolventů NF VŠE vznikl
v roce 2017 s cílem umožnit absolventům Národohospodářské
fakulty VŠE v Praze kontakt se
svou Alma Mater i po ukončení
studia.Pod vedením Ing. Adély
Zubíkové je cílem Klubu nejen zprostředkovat
kontakt s děním na naší fakultě, ale také nabídnout absolventům možnost účastnit se zajímavých
akcí pořádaných na NF VŠE a případně se do nich
aktivně zapojit. Na tomto místě si zároveň dovolujeme pogratulovat všem, kteří rozšířili v posledním
akademickém roce naše absolventské řady. Pro
rok 2020 se jedná o 150 bakalářů, 99 inženýrů a 2
absolventy doktorského studia!

Katedra regionálních studií
působila jeden a půl roku
v mezinárodním projektu
„V4 Network on Entrepreneurship“, který byl financovaný
z Visegrádského fondu.
Katedra regionálních studií
měla možnost spoluorganizovat mezinárodní konferenci s názvem „International
Conference on the Challenges
and good practices of SMEs in
V4 countries“, která se usku-

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, odebírat novinky ohledně fakultního dění v podobě absolventského newsletteru
a další. Především Vám toto členství ale pomůže
zprostředkovat setkávání se spolužáky z vysokoškolských studií. V současné době Klub absolventů
NF VŠE čítá více než 240 členů! Více informací zde.

tečnila v Budapešti. Cílem
projektu bylo mimo jiné navázání spolupráce výzkumných organizací zabývajících
se problematikou podnikání
v lokálním a regionálním
rozvoji a předání praktických
zkušeností v oblasti podpory
rozvoje malých a středních
podniků v zemích V4. Více
informací o projektu se
můžete dozvědět na tomto
odkazu.

PŘEDNÁŠKA OD SPOLEČNOSTI GOLDEN
GATE CZ, 5. BŘEZNA 2020
Společnost Golden Gate
CZ, která pořádá pravidelně placené přednášky na
půdě VŠE, přednášela dne 5.
března 2020 zdarma pro Klub
absolventů NF VŠE. Tématem
byly investiční příležitosti
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v současné době s ohledem
na celosvětový ekonomický
vývoj. Přednášku vedl regionální manažer Jiří Janoušek
a diskuze se posléze účastnil
i zakladatel společnosti Pavel
Kupka.
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ABSOLVENTSKÁ STŘEDA NA TÉMA „PANDEMIE KORONAVIRU POHLEDEM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU“, ING. KARINA KUBELKOVÁ, PH.D., MBA, 14. ŘÍJNA 2020
NF VŠE dne 14. října 2020
uspořádala další Absolventskou
středu, tentokrát v online
formátu. Pozvání přijala Ing.
Karina Kubelková, Ph.D., MBA,
hlavní analytička Hospodářské
komory ČR.

Paní doktorka Kubelková představila dosavadní dopady probíhající koronavirové krize na české
podniky, hospodářskopolitická
opatření decizní sféry ČR přijatá
za účelem tyto negativní dopady
na české podnikatele minimalizovat, a zároveň predikovala
vyhlídky českých firem. Na závěr

paní doktorka odpovídala na velké
množství otázek ze strany účastníků
videokonference, v rámci kterých
hodnotila např. národní či evropské
fondy určené k obnově hospodářství. Vážíme si pozitivního hodnocení této akce i hojné účasti ze strany
posluchačů! Přednášku můžete
shlédnout zde.

VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI
NF VŠE O SVÉ ALMA MATER
„Studium na NF VŠE mi dalo dobrý základ
pro celou další profesní kariéru, naučila
jsem se pracovat s textem, informacemi
i daty, analyzovat problémy a zasazovat je
do širšího kontextu.“

CHCETE SE I VY
ZAPOJIT DO
FAKULTNÍHO DĚNÍ?

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
předsedkyně Národní rozpočtové rady

„Národohospodářská fakulta na VŠE nabízí
jak teoretické ekonomické vzdělání, tak
praktické znalosti. Jako taková má tedy
možnost svým studentům nastartovat
kariéry v mnoha různých oblastech.“

MOŽNOSTÍ JE MNOHO:

● účast na odborných, společenských a dalších akcích pořádaných Klubem absolventů NF VŠE
a Klubem absolventů VŠE
● předání Vašich zkušeností z praxe: diskuze 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!

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

„Studium na Národohospodářské fakultě
VŠE mně poskytlo základní orientaci
v makroekonomických a hospodářskopolitických souvislostech soudobé reality
a současně prohloubilo můj zájem jednak
o historii a hospodářské dějiny a následně
o sociologii a mediální komunikaci. Praxi
masmediální komunikace a studiu historie
a mediální analýzy se věnuji již dvě
desetiletí.“

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

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
místopředseda Rady České televize
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FAKULTA MANAGEMENTU VŠE
BOJ S ROKEM 2020

Když jsme před rokem připravovali
fakultní novoročenky s přáním „Vše
jak má být – rovnovážný 2020“,
netušili jsme, jak daleko budeme
od pravdy. Letošní rok byl pro nás
téměř noční můrou, během níž jsme
museli ze dne na den změnit přístup
naprosto ve všech oblastech. Stejně
tak se pro nás ale celá situace stala
výzvou, na jejímž konci jsme mohli
směle říci, že jsme obstáli.
Jako všechny ostatní fakulty, potažmo všechny vysoké školy v republice,
i my jsme museli přejít kompletně na
distanční způsob výuky. Díky tomu
jsme však zjistili, že jsme i za těchto
okolností schopni předávat znalosti
plnohodnotnou formou. I když má
kontaktní způsob výuky samozřejmě
mnohem více výhod, dokázali jsme
během on-line výuky najít mezi
sebou skryté rezervy a odhalit nové

schopnosti, možnosti i talenty. To, co
jsme se sami naučili, tak můžeme do
budoucna přetavit v mnohem lepší
a flexibilnější přístup k výuce.
Stinnou stránkou všech omezení
však byla nutnost zrušit všechny
akce, které pořádáme. Oficiální
reprezentační ples, neformální
ukončení akademického roku, specializované přednášky odborníků
z praxe či volnočasové sportovní
a společenské akce. Co nás ovšem
mrzí nejvíce, je zrušení slavnostních
promocí. Když nám nebylo umožněno uspořádat letní termín, pokusili
jsme se jej co možná nejlépe spojit
s tím podzimním a doufali, že se
budeme moci s našimi absolventy
důstojně rozloučit. Že jim uspořádáme slavnostní den se vším všudy,
jak to bývá zvykem. Rapidně se
zhoršující stav událostí nám naše
plány bohužel přerušil a my jsme tak
museli definitivně zrušit i podzimní
termíny promocí. S těžkým srdcem

a po dlouhých diskusích a debatách
jsme dospěli k velmi nepříjemnému
rozhodnutí – zrušení promocí pro
tento kalendářní rok a předání diplomů alternativní cestou. Vím, že jsme
tím přivodili emotivní situaci, s níž
se část absolventů odmítla ztotožnit.
Sám z celé situace radost nemám,
slavnostní akt promocí je důstojným
zakončení vašeho studia samozřejmě
nejen pro nás, pedagogy, ale dobře
si uvědomuji, že je ještě podstatně
důležitější tečkou za studiem pro
vás, naše absolventy a také pro vaše
rodiny. Pevně však doufám, že se
nám opět podaří nalézt společnou
řeč a že se v budoucnu na fakultě
potkáme a vše vám vynahradíme.
Přeji nejen vám, ale i nám všem, aby
se vše vrátilo do původních kolejí
a aby heslo naší loňské ročenky nabylo platnosti. Vše jak má být.
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.,
děkan fakulty

VÝJIMEČNÍ STUDENTI, VÝJIMEČNÍ ABSOLVENTI
V letošním roce jsme spustili
nepravidelný seriál JSEM Z FM
VŠE, jehož cílem je vyhledávat
a představovat skryté talenty.
I na Fakultě managementu
existuje mnoho studentů, kteří
jsou něčím výjimeční a o jejichž
aktivitách či úspěších většinou
jejich spolužáci neví.
Alena Mečířová, spolutvůrce a organizátor úspěšného extrémního překážkového závodu Jindřichohradecký lev,
Simona Haganová, tvůrce osvětového

sportovně-vzdělávacího projektu Dny
zdraví a pohybu Jindřichův Hradec či
Adam Šimonek, úspěšný sportovec,
který se se životem pere s protetickou
náhradou nohy. Stejný formát mají
i profily úspěšných absolventů, které
pravidelně vybíráme a prezentujeme
v rámci Klubu absolventů. Můžete
se tak seznámit s Markem Svitákem,
tiskovým mluvčím jaderné elektrárny
Temelín, Jurajem Brigantem, ředitelem odboru kontroly Ministerstva
financí či Ladislavem Jelenem, EVP
specialistou v Coca-Cola HBC Česko
a Slovensko. Ti všichni se už přijali
naše pozvání, setkali se s našimi stu-
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denty a ochotně se s nimi v nadšené
diskusi podělili nejen o své pracovní
zkušenosti, za což jim moc děkujeme.
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CO JSME V ROCE 2020 STIHLI?
Děkanem byl zvolen a jmenován
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
Historicky 5. děkan Fakulty
managementu tak nastoupil
do svého druhého funkčního
období. Od listopadu má fakulta
také nový akademický senát,
jehož předsedkyní se stala Ing.
Lucie Váchová, Ph.D.
ADokud to situace ještě umožňovala,
proběhla řada odborných mimoškolních přednášek, převážně na téma
marketing. Pod patronátem studentských organizací tak fakulta přivítala
například manažera Red Bull Media
House, Milana Formánka s přednáškou

na téma kreativity či Josefa Řezníčka,
zakladatele agentury Včeliště a absolventa fakulty, který přednášel o obsahovém marketingu. V on-line období
jsme například ve spolupráci s partnerem fakulty, firmou Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko přinesli studentům
odborný webinář na téma Marketing
Planning velkého businessu. Do online
prostředí byly letos poprvé přesunuty
i naše International Days. Akce, která
mapuje zahraniční studijní pobyty našich studentů. Ti i v této nelehké době
nalezli odvahu a vycestovali za studiem či stáží pod patronátem fakulty do
zahraničí. Chcete se podívat na jejich
příběhy? Stačí kliknout na adresu fm.vse.cz/idays/ Jako jedna z prvních fakult

v republice jsme uspořádali 1. virtuální
Den otevřených dveří, který proběhl
formou živého streamu prostřednictvím platformy Youtube. Díky tomu
jsme mohli přenést autentický zážitek
z klasického dne otevřených dveří
přímo k zájemcům o studium, kteří
se k nám kvůli celostátním opatřením
nemohli podívat. Studentské organizace přesunuly všechny své aktivity
do on-line prostředí, může se jich tedy
zúčastnit kdokoliv. Tímto způsobem
proběhlo například několik dílů populární vědomostní soutěže Chytrolín,
letošní ročník charitativního běhu Alfa
Run či společenská akce Halloween
na Fakultě managementu. Do těchto
aktivit se můžete zapojovat i vy!

KLUB ABSOLVENTŮ FAKULTY MANAGEMENTU ROSTE
V posledním
vydání tohoto
magazínu jsme
vám přinesli
novinku v podobě vlastního Klubu absolventů
Fakulty managementu. Jeho existence může být na první pohled
pro některé matoucí a může
vyvstat otázka, proč budujeme
vlastní klub a nevyužíváme
služeb klubu celoškolského.
Vycházíme z výrazných specifik naší
fakulty. Jsme mimo Prahu a část naší
historie, byť velmi krátká, je spjata
i s Jihočeskou univerzitou. A protože
jsou všichni naši absolventi stále
součástí naší rozvětvené rodiny,
chceme jim být stále na blízku.
Snažíme se tak s vámi, s absolventy, udržovat co nejtěsnější kontakt
i poté, co se rozprchnete do světa,
a to nejen díky různým společenským akcím, na které vás zveme.

Každoročně zaznívá z úst děkana při
promocích neskromné přání – abyste
nacházeli cestu na fakultu i při řešení
vašich odborných profesních problémů či přicházeli s nabídkou pomoci
fakultě. Velice nás těší, když si najde
kdokoliv z vás cestu a předá zkušenosti a znalosti ze své profesní praxe
současným studentům. I když jsme
měli napůl svázané ruce, podařilo
se nám v zimním semestru uspořádat on-line setkání našich studentů
s jedním z prvních absolventů naší
fakulty, Patrikem Reichlem, který je
v současné době generálním ředitelem agentury CzechInvest. A na jeho
místě můžete být i vy, budeme si
toho velmi vážit. I takovou možnost
vám náš klub umožňuje. Hledá vaše
společnost schopného stážistu či
nabízí jedinečnou praxi? Potřebujete
vyřešit nějaký problém a chtěli byste
k tomu využít schopnosti současných studentů v jejich kvalifikačních
pracích? To všechno vám pomůžeme zprostředkovat. A protože vám
chceme udělat i radost, máme pro
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vás i drobný absolventský „merch“.
To hlavní je pro nás však kontakt
s vámi. Platforma klubu absolventů bude jen nudná, tichá webová
stránka, když bude postrádat tu
základní ingredienci – vás. Zaregistrujte se, je to zcela zdarma. A pokud
máte stále kontakty na své bývalé
spolužáky, řekněte jim o klubu. Ať se
zaregistrují také. Hledání kontaktů
je mravenčí práce, ale s vaší pomocí se můžeme všichni zase spojit.
Můžeme nejen vzpomínat na to, co
bylo, ale můžeme společně budovat
to, co bude. Věřím, že si zase někdy
najdete cestu k nám. Na jih. Protože
Domov je na jihu.

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.,
proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
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NOVÉ STUDIJNÍ SPECIALIZACE BĚŽÍ NAPLNO
Naplno se rozběhly nově
akreditované specializace
v magisterském navazujícím
studijním programu. Studenti
se tak můžou zdokonalovat
v marketing managementu,
znalostním managementu,
ve staronové specializaci
management zdravotnictví
či ve specializaci business
management, která je
vyučována v angličtině.
MARKETING MANAGEMENT
Marketing je jednou z disciplín, kterou studenti vyhledávají nejčastěji.
Nyní mají možnost v rámci vedlejší
specializace proniknout hlouběji
do problematiky spotřebitelského
chování, brand managementu, marketingu služeb a oblasti digitálního
marketingu. Absolventi pak budou
schopni se flexibilně orientovat v široké škále marketingových nástrojů
a technik a budou schopni navrhovat
a realizovat komplexní marketingové
strategie.

první ucelenou specializací, která je
na fakultě vyučována v cizím jazyce.
Oblasti organizačního designu, mezinárodního managementu, modelování v managementu, podnikových financí a řízení dodavatelských řetězců
tak mohou studenti absolvovat kromě
češtiny také v angličtině.

ZNALOSTNÍ MANAGEMENT
Studenti, kteří se zajímají o techničtější a exaktnější disciplíny v oblasti
managementu, mohou získat nové
dovednosti a znalosti při studiu
znalostního managementu, jehož
součástí jsou například management informačních systémů, základy
moderních databázových systémů,
problematika řízení dodavatelských
řetězců či seznámení se základními
přístupy k modelování v ekonomii

a managementu. Po absolutoriu
budou schopni ovládat nástroje
a techniky pro práci s informacemi
a znalostmi a budou schopni navrhovat a realizovat komplexní systémy.

MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ
Staronová specializace, která se dotýká oblasti zdravotní péče, a to jak
ve světě, tak v lokálních podmínkách
České republiky, byla vždy vyhledávanou. V současnosti je vyučována
odborníky s dlouholetými zkušenostmi z praxe, díky čemuž získávají studenti praktičtější, ucelený vhled do
problematiky a budou po dokončení
této specializace schopni úspěšně
pracovat na vedoucích pozicích
nejen ve zdravotnických zařízeních,
ale také u jejich dodavatelů a dalších
partnerských organizací.

BUSINESS MANAGEMENT
Anglická varianta specializace Podnikový management je historicky vůbec

KONTAKT

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

absolventi.vse.cz

ZPRAVODAJ
PRO ABSOLVENT Y VŠE

