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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.

Pozvi kamarády 
do absolventského 
portálu

S tímto projektem 
nám pomáhá:

P Ř E D S T A V U J E M E

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

Zajímá Vás, kde pracují 
Vaši spolužáci? Jaké akce 
pro absolventy chystá-
me? Chcete spolupraco-
vat s fakultou? Nebo najít 
ztracenou lásku?

Díky novému Absolvenstkému portálu 
můžete mít přehled o VŠEm.

CO  VŠECHNO NA PORTÁLU NAJDETE?

● Své spolužáky a jejich profily
● Přehled absolventů VŠE a společností, 

kde pracují
● Přihlašování na networkingové, odbor-

né a společenské akce pro absolventy
● Registrace do Klubů absolventů dle fakult
● Možnosti spolupráce s VŠE, fakultami či 

studenty (jako např. mentoring, přednáš-
ka, vedení/oponování závěrečné práce, 
odborná praxe/stáž, networking atd.)

● Nabídky kurzů, MBA studia a celoživot-
ního vzdělávání na VŠE

● Poradenské aktivity a nabídky pracov-
ních příležitostí ze strany VŠE a spolu-
pracujících firem

● Absolventský zpravodaj
● Novinky z VŠE
● Kalendář akcí VŠE

Aktualizujte si svůj profil, aby mohli spolu-
žáci 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 bu-
dete 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

https://portal.absolventi.vse.cz/portal/pozvat-pratele
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/profil/upravit
https://registrace.absolventi.vse.cz/portal/profil
mailto:absolventi@vse.cz?subject=Absolventsk%C3%BD%20port%C3%A1l%20-%20zp%C4%9Btn%C3%A1%20vazba
mailto:absolventi%40vse.cz?subject=
http://portal.absolventi.vse.cz
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P Ř E D S T A V U J E M E

ZVEME VÁS NA 
ABSOLVENTSKÉ 
STŘEDY

KDY? VŽDY 
OD 18:00 HOD
KDE? DLE 
COVID SITUACE 
ONLINE PŘES 
MS TEAMS 
NEBO OSOBNĚ 
NA VŠE

Vysoká škola ekonomická v  Praze si uvědomuje 
důležitost udržení kontaktu s absolventy, a proto 
pro Vás  Rozvojové a  poradenské centrum  spolu 
s  fakultami několikrát do měsíce připravují 
přednášky na půdě Vaší alma mater již od roku 
2014. Témata Absolventských střed pro rok 2022 
pro vás zatím chystáme. Můžete se však již podívat 
na přehled předchozích Absolventských střed, na 
které jsme Vás pozvali zde. 

Máte zájem také pro své spolužáky uspo-
řádat přednášku? Napište nám na email   
absolventi@vse.cz.

Těšíme se na setkání

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ 
PLES VŠE
Srdečně vás zveme na již jedenáctý 
Reprezentační ples Vysoké školy ekonomické 
v  Praze, který se uskuteční ve Velkém sále 
Lucerny a přilehlých prostorech. Ples VŠE se těší 
roky obrovské oblibě a my děláme maximum pro 
to, abyste v letošní plesové sezóně o něj nepřišli. 

Vždy jsme naším plesem téměř otevírali 
plesovou sezónu v ČR. Letos plánuje-
me pravý opak. Ples budeme cílit na 
konec plesové sezóny, tedy na pondělí  
28. března 2022. 

Dřívější termín by byl přílišný risk a obá-
vali bychom se, zda bude akce vůbec 
možná. Nezapomeňme, že společně tvo-
říme jeden z největších plesů v Evropě, 
kterého se každý rok zúčastní více než 
3 500 hostů – studentů, absolventů, za-
městnanců, partnerů školy a jejich přátel. 
U březnového termínu předpokládáme 
klidnější situaci a věříme, že je velká šan-
ce, že akce proběhne bez omezení. Navíc 
se akce koná přesně na Den učitelů, takže 
se jedná o skvělou příležitost pro absol-
venty potkat kromě bývalých spolužáků 
i své bývalé učitele. 

I letos se můžete těšit na skvělou hudbu, 
tanec a orchestr. Na plese dále proběhne 
exhibice nejlepších účastníků soutěže 
Talent VŠE a a možná vyhlásíme i nejlepší 
Sportovce VŠE.

Jako každý rok, i letos má ples své hlavní 
téma. Celý večer se ponese v duchu třpy-
tu. Doporučujeme Vám tedy zvolit třpyti-
vý dress code, případně třpytivé doplňky. 
Nejlepší modely se dočkají ocenění. 

Kromě vstupenek na stání, dostupných 
na prodejním místě ve škole, budou 
k dispozici i vstupenky na sezení. Ty je 
možné koupit pouze na stránkách a po-
bočkách společnosti Ticketmaster. 

Více informací se již brzy objeví na ofici-
álních stránkách plesu.

Předprodej vstupenek: 14.–18. 3. 2022 
Začátek plesu: 28. 3. 2022; 19:00 

VZNIKL NOVÝ 
VŠE FAMILY BUSINESS CLUB

Studenti VŠE často řeší podnikatelské 
otázky jak ve škole, tak v pracovním ži-
votě, ale často se nezamyslí nad tím, že 
by se mohli zapojit do podnikání svých 
rodičů. Rodinné podnikání je stále více 
diskutovaným tématem, které má po-
tenciál přitáhnout i současnou generaci 
mladých podnikatelů. Proto nedávno 
vznikl VŠE Family Business Club, který 
je otevřený jak studentům, tak absolven-
tům VŠE, kteří již v rodinném podnikání 
aktivně fungují, nebo ho teprve zvažují. 
Zatím proběhla dvě setkání klubu, kde 

se v komorní atmosféře sdílely praktické 
zkušenosti, o kterých se ve veřejné deba-
tě jen tak nedozvíte. 

Další setkání je naplánováno na 18. úno-
ra 2022. Registrujte se na další setkání 
na rodinnefirmy.vse.cz/family-business-
-club/ a přijďte se dozvědět o možnos-
tech rodinného podnikání více.

https://rpc.vse.cz/
https://absolventi.vse.cz/kulturni-a-spolecenske-akce/absolventske-stredy/#previous
mailto:absolventi@vse.cz
https://ples.vse.cz/#
https://rodinnefirmy.vse.cz/family-business-club/
https://rodinnefirmy.vse.cz/family-business-club/
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Akademický senát Vysoké školy ekonomické 
v Praze zvolil nového rektora. Po jmenování 
prezidentem ČR se jím stane doc. Ing. Petr 
Dvořák, Ph.D., dosavadní prorektor pro stu-
dijní a pedagogickou činnost. Funkční obdo-
bí nového rektora potrvá od 1. dubna 2022 
do 31. března 2026. Na pozici střídá prof. Ing. 
Hanu Machkovou, CSc., která vedla největší 
českou veřejnou vysokou školu zaměřenou 
na ekonomii a byznys dvě funkční období.

Petr Dvořák získal potřebnou většinu hla-
sů hned v prvním kole tajného hlasování 
Akademického senátu VŠE. Jediným proti-
kandidátem byl děkan Fakulty financí a účet-
nictví VŠE doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
Ve volbách hlasovalo třicet jedna senátorů. 
Petr Dvořák získal dvacet pět hlasů, Ladislav 
Mejzlík pět a jeden hlas byl neplatný.

„Chci navázat na úspěšný rozvoj školy v uply-
nulých letech a Vysokou školu ekonomickou 
v Praze dále posunout k tomu, aby byla mo-
derní efektivně řízenou univerzitou, která bude 
otevřená novým trendům. Moderní pro mne 

znamená především nabídku kvalitních studij-
ních programů realizovaných s využitím mo-
derních forem výuky, samozřejmě založených 
na vysoké úrovni vědeckovýzkumné činnosti. 
Řízení univerzity musí být v mnohem větší míře 
postavené na datech, racionalizaci všech ad-
ministrativních procesů a jejich digitalizaci. 
A VŠE se musí i více inspirovat zahraničními 
trendy, musí být více otevřená směrem k fir-
mám, ale rovněž i ve vztahu ke studentům 
a absolventům, musí se aktivněji zapojit i do 
řešení našich aktuálních ekonomických pro-
blémů. Klíčovým prvkem k dosažení těchto cílů 
bude aktivní zapojení vhodně motivovaných 
zaměstnanců, studentů i absolventů VŠE,“ při-
bližuje budoucí rektor své priority.

Petr Dvořák absolvoval v roce 1984 Vysokou 
školu ekonomickou v Praze, obor Finance. 
Na stejné instituci získal později doktorát 
a docenturu. Celou svou dosavadní kariéru 
působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE, 
kde zastával mimo jiné funkci děkana nebo 
vedoucího Katedry bankovnictví a pojiš-
ťovnictví. Od roku 2014 je prorektorem pro 

studijní a pedagogickou činnost VŠE. Od-
borně se specializuje na oblast komerčního 
bankovnictví a finančních derivátů. Úzce 
spolupracuje s praxí, je členem dozorčí rady 
Komerční banky nebo Rozkladové komise 
ČNB, zasedá ve vědeckých radách, např. Ná-
rodohospodárskej fakulty EU Bratislava. Je 
také členem redakční rady časopisu Bankov-
nictví nebo vědeckého grémia České ban-
kovní asociace. Petr Dvořák je autorem nebo 
spoluautorem několika monografií a učeb-
nic, desítek článků v českých a zahraničních 
odborných časopisech i výzkumných studií.

Kandidáta na funkci rektora volí Akademický 
senát (AS) tajným hlasováním, maximálně ve 
třech kolech. Do funkce je zvolen ten ucha-
zeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů AS VŠE. Funkční období rektora 
je čtyřleté a stejná osoba může funkci rek-
tora zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí 
období. Rektora zastupují v jím určeném 
rozsahu prorektoři, které sám jmenuje.

DO ČELA VŠE BYL ZVOLEN 
DOC. ING. PETR DVOŘÁK, PH.D.

n o v i n k y
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UNIQWAY  AUTA JSOU VHODNÝM 
PARŤÁKEM PRO JAKOUKOLIV PŘÍLE-
ŽITOST, MŮŽETE SI V NICH NAPŘÍKLAD 
V KLIDU A POHODLÍ DOJET DO PRÁCE, 
PŮJČIT SI JE NA PRACOVNÍ CESTU, NA 
NÁKUP NEBO NA VÝLET/DOVOLENOU 
S PŘÁTELI ČI RODINOU, A TO ZA VELMI 
PŘÍZNIVÉ CENY.

Registrace je bez jakýchkoliv poplatků. 
Hned po registraci můžete využít pestrou 
flotilu o 38 vozech (ŠKODA FABIA, SCALA, 

CITIGOe iV a dokonce si můžete vyzkoušet 
i zbrusu novou ŠKODA ENYAQ iV). 

Všechna auta jsou nejen ve výborném stavu 
díky pravidelnému čištění a dezinfikování, 
ale také skvěle vybavená. Najdete v nich 
parkovací senzory s kamerami, klimatiza-
ci, vyhřívané sedačky a nabíjecí kabely pro 
všechny typy telefonů. Na objednání si navíc 
můžete nechat na střechu auta připevnit 
rakev nebo nosiče na kola.

Vozy jsou dostupné v zónách po celé Praze, 
dále pak na Kladně a v Mladé Boleslavi. Par-
kování aut v Praze je zdarma. V případě kom-
plikací je k dispozici bezplatná infolinka, která 
funguje 24/7. Všechna auta jsou pojištěná, 
spoluúčast činí 1 %, minimálně však 1 000 Kč.

Více informací najdete na webových stránkách  
www.uniqway.cz nebo se zastavte v kance-
láři přímo na VŠE (vedle vchodu do RB101).

Jak to funguje?

UNIQWAY: CARSHARING PRO ABSOLVENTY VŠE
ABSOLVENTI VŠE NYNÍ MOHOU VYUŽÍT CARSHARING UNIQWAY.

n o v i n k y

https://www.uniqway.cz/news/absolventi-rozjedtesesnami-
https://www.uniqway.cz/news/absolventi-rozjedtesesnami-
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Venture studio V-Sharp Alpha, za kterým 
stojí úspěšná podnikatelská dvojice Michal 
Menšík a Zdeněk Šoustal, zahajuje spoluprá-
ci s univerzitním inkubátorem a akceleráto-
rem xPORT VŠE. Díky partnerství chce V-Sharp 
Alpha ještě lépe nacházet nadějné startupy, 
především z oblasti e-commerce, logistiky či 
fintechu, a podílet se na jejich rozvoji. Spo-
lupráce venture studiu zároveň pomůže se 
aktivněji zapojit do rozvoje a celkové edukace 
startupového prostředí v České republice.

V rámci exkluzivní spolupráce s V-Sharp bude 
xPORT VŠE ve svých programech vybírat zají-
mavé projekty a týmy spadají svým zaměře-
ním do oblastí, na které se V-Sharp speciali-

zuje. Vybrané týmy získají od venture studia 
zpětnou vazbu na své podnikatelské záměry 
a v případě potenciálu dalšího rozvoje také 
individuální podporu formou investice. Kromě 
finanční pomoci půjde i o předání zkušeností, 
kontaktů a pomoc s nastavením klíčových 
procesů důležitých pro rozvoj B2B firem to-
hoto typu s fokusem na sales, IT a fundraising.

„Jedním z cílů našeho studia je podpora růstu 
a rozvoje startupového prostředí v České republi-
ce. Proto se naše spolupráce s xPORT VŠE zaměří 
i na edukaci a mentoring startupů tak, aby byly 
připraveny úspěšně vstoupit do českého i zahra-
ničního byznysového prostředí,“ popisuje Mario 
Megela, partner V-Sharp Ventures.

Ota Novotný, zakladatel a ředitel xPORT VŠE 
spojení s venture studiem okomentoval ná-
sledovně: „Spolupráce s V-Sharp Alpha je pro 
nás dalším krokem v rozvoji našeho akcelerá-
toru, kterým už prošlo více než sto společností. 
Věříme, že spojení našich znalostí a progra-
mů podpory startupů s byznysovými zdroji 
V-Sharp nám umožní nabídnout nadějným 
startupům ucelený systém podpory a pomoci 
jim v dalším růstu.“

V-SHARP ALPHA ZAHAJUJE SPOLUPRÁCI 
S INKUBÁTOREM A AKCELERÁTOREM 
XPORT VŠE

n o v i n k y

https://www.xport.cz/
https://www.vsharp.vc/
https://www.vsharp.vc/
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P Ř E D S T A V U J E M E

RPC VŠE
RPC VŠE má na půdě Vysoké školy ekonomic-
ké v Praze již dlouholetou tradici. Počátkem 
roku 2021 se jeho ředitelem stal Mgr. Ing. 
Martin Rey a od té doby proběhlo několik 
významných změn.

Nově byla v rámci RPC VŠE založena čty-
ři specializovaná centra: Kariérní centrum, 
Eventové centrum, Absolventské centrum 
a Partnerské centrum. Všechna zmíněná cen-
tra spolu úzce spolupracují a jsou nedílnou 
součástí RPC VŠE. 

Kariérní centrum VŠE (KC VŠE) má na starosti 
propojování studentů a absolventů s firemní 
praxí. KC VŠE nabízí atraktivní služby, které 
studentům pomáhají nastartovat úspěšnou 
kariéru a usnadňují jim vstup na trh práce. 
KC VŠE pořádá mimo jiné také veletrhy pra-
covních příležitostí, na jaře roku 2021 KC 
VŠE pořádalo největší virtuální univerzitní 

veletrh pracovních příležitostí ŠANCE a v říj-
nu pak probíhal veletrh prezenčně na VŠE. 
KC VŠE dále organizuje kariérní workshopy, 
individuální kariérové poradenství a mnoho 
dalších aktivit. Zároveň Kariérní centrum VŠE 
pomáhá studentům VŠE překonat jejich ak-
tuální potenciální kariérní problémy a výzvy, 
snaží se reagovat na potřeby zaměstnavate-
lů z hlediska jejich nároků na zaměstnance 
a usnadnit jim nábor kvalifikovaných studen-
tů a absolventů z řad VŠE. Spolupracujícím 
společnostem umožňuje KC VŠE kontakt se 
studenty například prostřednictvím osob-
ních setkání a cílené inzerce. Portfolio slu-
žeb Kariérního centra bylo v poslední době 
rozšířeno také o platformu Jobeeto, pro-
jekt, realizovaný ve spolupráci s Fakultou 
podnikohospodářskou VŠE, jehož cílem je 
propojení studentů VŠE se zaměstnavateli 
za použití moderních technologií.

Eventové centrum VŠE (EC VŠE) organi-
zuje či spoluorganizuje největší spole-
čenské, odborné i sportovní akce školy. 
Konkrétně pořádá jeden z největších 
univerzitních plesů v Evropě, kvalitní 
sportovní akce na VŠE, Seznamovací kur-
zy VŠE, Talent VŠE, Absolventský večer 
VŠE a kariérní veletrh ŠANCE. Intenzivně 
spolupracuje s Kariérním i Absolvent-
ským centrem VŠE v rámci organizační 
struktury RPC VŠE. Eventové centrum 
VŠE celé škole i jednotlivým fakultám, 
pracovištím, spolkům, zaměstnancům 
a partnerům pomáhá s organizací či spo-
luorganizací eventů.

Partnerské centrum VŠE (PC VŠE) zpro-
středkovává uzavření partnerství mezi 
Vysokou školou ekonomickou v Praze 
a spolupracujícími společnostmi. Part-
nerství mívá podobu smluv o partner-
ské spolupráci obvykle uzavíraných vět-
šinou na dobu jednoho roku s možností 
jeho prodloužení. Partnerství s VŠE je 
možné například v oblastech PR aktivit, 
zprostředkování kontaktu se studenty 
a dalších HR aktivit, publikační činnosti, 
partnerství ve výběrových vzdělávacích 
programech. Dále je možnost spoluprá-
ce na výzkumech realizovaných na VŠE 
a jakákoli další spolupráce zajímavá pro 
partnerskou organizaci i VŠE.

Absolventské centrum VŠE (AC VŠE) pravi-
delně připravuje odborné přednášky, ne-
formální setkání i sportovní aktivity, díky 
kterým mají absolventi VŠE možnost být 
součástí školy i po ukončení studií. Cílem 
absolventského centra je poskytnout ab-
solventům VŠE možnost potkat i po konci 
studia své bývalé spolužáky a učitele, na-
vštívit a podpořit svou alma mater, zúčastnit 

se zajímavých přednášek i pestré nabídky 
eventů. Pro všechny absolventy je založen 
Absolventský portál. Pravidelně probíhá Ab-
solventský večer, Absolventské středy a další 
akce pro absolventy.

RPC VŠE připravuje spoustu nových pro-
jektů, snaží se dosavadní služby zatrak-
tivnit a nabízet nové. Máte se na co těšit!
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SETKÁNÍ UNIVERZITNÍCH ABSOLVENTSKÝCH CENTER ČR
Dne 23. 11. 2021 se uskutečnilo první setká-
ní univerzitních Absolventských center 
ČR organizované Absolventským centrem 
VŠE. Kvůli vzdálenosti a nepříznivé covidové 
situaci se schůzka konala online, proběhla 
ovšem dle předem připraveného plánu a bez 
jakýchkoliv technických problémů. 

Hlavním cílem prvního setkání byla myš-
lenka navázání přátelských vztahů a kon-
taktů. Při pravidelných setkáních si zástupci 
jednotlivých Absolventských center napříč 
Českou republikou budou vyměňovat in-
formace, řešit zajímavá témata, a zejména 
si budou předávat své know-how a nabyté 
zkušenosti, ze kterých budou moci čerpat 
další univerzity. Tato nová spolupráce by 
mohla navíc přispět ke zlepšení komunikace 

mezi univerzitami a absolventy na obecné 
úrovni, čímž by se také přirozeně posilovaly 
vazby mezi koordinátory absolventských 
agend jednotlivých univerzit. 

Úvodního slova se ujal Ing. Mgr. Martin Rey, 
který je ředitelem RPC VŠE, kam organizačně 
patří Absolventské centrum VŠE. Účastníkům 
setkání byl představen záměr kooperace 
mezi univerzitními absolventskými centry 
a vize do budoucna.

Následně vedoucí Absolventského centra 
VŠE Ing. Lucie Böhmová, Ph.D. představila 
agendu práce s absolventy na VŠE. Poté po-
žádala i ostatní účastníky, aby řekli několik 
vět o sobě a o tom, jak fungují absolventská 
centra na jejich univerzitách. 

Setkání se účastnili zástupci univerzit UHK, 
MUNI, VUT, UTB, ZČU, UPOL, OU, SU, ČVUT, 
ČZU, VŠB-TUO a VŠO.

Celá schůzka plynula v přátelském duchu 
a  koordinátoři z  jednotlivých univerzit 
podpořili záměr setkávání univerzitních 
absolventských center a shodli se na jejich 
pravidelnosti, ať už online či osobně. Další 
setkání by se mělo uskutečnit na konci led-
na 2022 a jeho náplní bude zejména detailní 
představení prvních třech univerzit, jejichž 
koordinátoři seznámí ostatní s tím, jak vedou 
absolventskou agendu a jakým způsobem 
probíhá komunikace s absolventy na jejich 
alma mater. 

Reprezentace Vysoké školy ekonomické ve 
futsalu se po neúspěchu v pražské skupině 
Univerzitní futsalové ligy ukázala v plné síle 
na Univerzitních hrách v Římě, jež se kona-
ly začátkem listopadu 2021. Jednalo se již 
o šestý ročník turnaje, při kterém se utkaly 
univerzitní týmy různých sportů z Evropy, 
Afriky, Středního východu a Asie. 

Futsalisté z Vysoké školy ekonomické zapo-
čali svou výpravu do Říma úspěšnými zápasy 
s týmy z Paříže a Milána a jejich porážkou 
se skóre 3:1 s ESSCA Paris a následně 2:1 
s Università degli Studi di Milano. Další den 
se se svým nasazením proti vysokoškolá-
kům z ESADE Barcelona vyhoupli do čela 
tabulky, když své soupeře zdolali v poměru 
4:0. Poslední zápas základní skupiny jim tak 
přinesl i třetí tříbodový zisk a reprezentanti 
ekonomky s celkovým skóre 9:2 postoupili 
s devíti body do turnajového osmfinále.

Tam jejich boj neskončil a  triumf proti 
pařížské vysoké škole HEC Paris, kterou 
zdolali se skóre 3:0, zajistil týmu VŠE čtvrt-

finálový zápas. V něm si poradili s finalisty 
z maďarské Budapest University of Tech-
nology and Economics v poměru 3:1. Se 
silným soupeřem se reprezentace utkala 
až v semifinále, které pro ni skončilo první 
porážkou, a to týmem bratislavské Komen-
ského univerzity. 

Ve finále tak futsalisti z VŠE nastoupili do 
boje o  bronzovou medaili proti známé-
mu soupeři ESADE Barcelona. Stejně jako 
v úvodu si se španělskými reprezentanty 
hravě poradili a s vítězstvím 9:2 obhájili třetí 
místo. Spokojenost s výsledkem prokázali 
taky prostřednictvím svého vyjádření na 
facebookové stránce fotbalové a futsalové 
reprezentace VŠE. „Tak jsme třetí no a co. 
Po smolné prohře v semifinále proti klukům 
z Bratislavy jsme si spravili chuť proti Španě-
lům a do Česka přívážíme bronzové medaile! 
Skvělý týmový výkon od začátku až do konce 
v turnaji i mimo něj. Děkujeme všem za pod-
poru,” uvádí tým ve svém vyjádření.

  Autorem článku je Šárka Brunclíková.
Foto: Facebook Fotbalová a futsalová repre-
zentace VŠE v Praze

FUTSALOVÁ REPREZENTACE VŠE ZAZÁŘILA V ŘÍMĚ, 
DOMŮ PŘIVEZLA BRONZ

s t a l o  s e
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V úterý 23. listopadu 2021 předala rektorka Vysoké 
školy ekonomické v  Praze prof. Hana Machková 
během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety 
novým docentům:

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. – děkan 
Ekonomické fakulty Technické univerzity 
v Liberci, působí na katedře ekonomie této 
fakulty. Doc. Aleš Kocourek obhájil habilitač-
ní práci na téma „Posouzení dopadů nové 
generace dohod Evropské unie o volném 
obchodu“ na VR Fakulty mezinárodních 
vztahů dne 26. května 2021. Byl jmenován 
docentem pro obor Mezinárodní ekonomic-
ké vztahy s účinností od 1. července 2021.

doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D. – Katedry finan-
cí Vysoké školy finanční a správní. Doc. Jan 
Mertl obhájil habilitační práci na téma „Vy-
brané principy financování zdravotnictví 
v kontextu české zdravotní politiky“ na VR 
Národohospodářské fakulty dne 16. června 
2021. Byl jmenován docentem pro obor 
Hospodářská politika s účinností od 1. čer-
vence 2021.

doc. RNDr. Ing. Peter Molnár, PhD – Kate-
dra měnové teorie a politiky Fakulty financí 
a účetnictví VŠE. Doc. Peter Molnár obhájil 
habilitační práci na téma „Volatility modeling 
and forecasting: utilization of realized vola-
tility, implied volatility and the highest and 
lowest price of the day“ na VR Fakulty financí 
a účetnictví dne 23. června 2021. Byl jmeno-
ván docentem pro obor Finance s účinností 
od 1. srpna 2021.

doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. – Ka-
tedra marketingu Fakulty podnikohospo-
dářské VŠE. Doc. Zuzana Chytková obhájila 
habilitační práci na téma „Český spotřebitel 
a šetrnost v době krize“ na VR Fakulty pod-
nikohospodářské dne 16. června 2021. Byla 
jmenována docentkou pro obor Manage-
ment a manažerská ekonomie s účinností 
od 1. září 2021.

doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. – Katedra 
strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE. 
Doc. Aleš Kubíček obhájil habilitační prá-
ci na téma „Konflikty v rodinných firmách“ 

na VR Fakulty podnikohospodářské dne 16. 
června 2021. Byl jmenován docentem pro 
obor Management a manažerská ekonomie 
s účinností od 1. září 2021.

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. – Katedra 
strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE. 
Ing. Ladislav Tyll obhájil habilitační práci 
na téma „Vliv etické organizační kultury na 
spokojenost a loajalitu zaměstnanců“ na VR 
Fakulty podnikohospodářské dne 20. října 
2021. Byl jmenován docentem pro obor Ma-
nagement a manažerská ekonomie s účin-
ností od 1. prosince 2021.

Mgr. Ing. Zdeněk SMUTNÝ, Ph.D. – Kate-
dra systémové analýzy Fakulty informatiky 
a statistiky VŠE. Ing. Zdeněk Smutný obhájil 
habilitační práci na téma „Diskurz sociální 
informatiky – Metodologická východiska, 
myšlenkové školy a tematická konceptuali-
zace“ na VR Fakulty informatiky a statistiky 
dne 14. října 2021. Byl jmenován docentem 
pro obor Aplikovaná informatika s účinností 
od 1. prosince 2021

VŠE MÁ PĚT NOVÝCH DOCENTŮ

s t a l o  s e
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Vysoká škola ekonomická v  Praze se tento rok 
poprvé účastnila Noci vědců, celorepublikové akce 
přibližující vědu široké veřejnosti. 

Program byl zaměřený na vědecké aktivity 
vybraných kateder VŠE a představil vědu 
populárně naučnou formou studentům 
středních a vysokých škol, rodinám s dětmi 
i široké veřejnosti. Návštěvníci se dozvěděli, 
jak správně hospodařit s potravinami, jak si 
sestavit osobní rozpočet, vyzkoušeli si elek-
tronické podepisování, naučili se odhalovat 
dezinformace a nechyběl ani fotokoutek. 

Noční VŠE, tikající hodiny, rozbitá kompliko-
vaná technologie… Takovou atmosféru zažili 
návštěvníci koncem září na Noci vědců na 
VŠE. Hlavní bod programu představovala 
úniková hra Data Adventure. Návštěvníci si 
díky ní mohli vyzkoušet, jak v běžném ži-
votě efektivně pracovat s daty, a seznámili 
se i s dalšími tématy, jimiž se vědci na VŠE 
zabývají.

Únikovou hru připravila Fakulta informatiky 
a statistiky VŠE. Na každém stanovišti ná-
vštěvníky čekala hádanka, odpovědi zapiso-
vali do mobilní aplikace, která je celou akcí 
provázela a pomáhala jim určit, jaké stanovi-
ště navštívit. Úniková hra celkem zahrnovala 
sedm tematických zastávek. Návštěvníci si na 
nich vyzkoušeli, jak se analyticky rozhodo-
vat, rozpoznat dezinformace, orientovat se 
v datech a jak nové poznatky uvést do praxe:

1/ Tým studentů Kde mám prachy z Fakulty 
informatiky a statistiky připravil stanovi-
ště Finanční gramotnost aneb čas na 
prachy, kde se návštěvníci dozvěděli, jak 
si správně sestavit rozpočet a jak s ním 
hospodařit.

2/ Elektronické podepisování a  iden-
tifikace: Tomáš Lechner z Národohos-
podářské fakulty představil současnost 
a budoucnost způsobu prokázání identity 
– elektronického podpisu.

3/ Manažerská odpovědnost v čase: Du-
šan Kučera z Fakulty podnikohospodářské 
ukázal vývoj a dopad manažerské odpo-
vědnosti od historie až po současnost.

4/ Stanoviště Nauč se odhalovat dezin-
formace a fotomontáže zajistila Fakulta 
informatiky a statistiky a představila, jak 
jednoduše rozpoznat nejčastější dezin-
formace a fotomontáže.

5/ Symfonie z budoucího světa, Richard 
Stiebitz: Katedra multimédií z Fakulty 
informatiky a  statistiky a  Filip Humpl 
z marketingové agentury Wunderman 
Thompson vytvořili projekt, kde umělá 
inteligence dopisuje část symfonie Anto-
nína Dvořáka. Návštěvníci si tak vyzkou-
šeli určit, kde končí originál a kde začíná 
část dotvořená umělou inteligencí.

6/ Alena Filipová, Veronika Mokrejšová, To-
máš Sadílek a Jiří Zeman z Katedry mezi-
národního podnikání Fakulty mezinárod-
ních vztahů připravili prezentaci Nauč se 
hospodařit s potravinami, během ní 
ukázali, kolik potravin běžná domácnost 
vyhodí a jak se tomu lze vyhnout. Záro-
veň poukázali na rozdíly mezi minimální 
trvanlivostí a datem spotřeby.

7/ Cestování časem a  ukázku využití 
greenscreenu  zajistila Katedra multi-
médií z Fakulty informatiky a statistiky. 
Na tomto stanovišti se mohli návštěvníci 
vyfotit před jimi zvoleným pozadím.

Pro tento ročník si instituce po celé zemi 
poprvé připravily kombinovaný prezenční 
i online program a VŠE nebyla výjimkou. 
Kdo nestihl offline program, může se podívat 
na online program, který bude dostupný až 
do konce letošního roku. 

Česká Noc vědců se i letos objevila na pres-
tižní mapě pořadatelů European Researches‘ 
Night. Česká republika se tak zařadila po bok 
zemí, jako je Francie, Portugalsko, Anglie 
nebo Izrael. Tématem letošního ročníku byl 
ČAS. Celorepublikovou akci zastřešovala už 
počtvrté jako národní koordinátor sesku-
pení dvou ostravských univerzit (Ostravská 
univerzita, VŠB – Technická univerzita Ostra-
va) a zapojilo se do ní přes dvacet vysokých 
škol. Mezi nováčky se letos řadila Vysoká 
škola ekonomická v Praze a Vysoká škola 
polytechnická Jihlava. Na Noci vědců dále 

spolupracovalo přes čtyřicet vědeckých in-
stitucí, science center, hvězdáren a dalších.

JAK VZNIKLA NOC VĚDCŮ

Noc vědců vznikla z podnětu Evropské ko-
mise v roce 2005 a jejím posláním je ukázat 
lidem, že věda není nudná, ale naopak je 
studnicí zajímavostí a fascinujících úkazů. 
Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Ev-
ropě ve večerních a nočních hodinách zpří-
stupněny univerzity, vědecká a výzkumná 
pracoviště, science centra a další pracoviště, 
ve kterých se zdarma konají komentované 
prohlídky, populárně vzdělávací přednášky, 
workshopy, experimenty, vědecké show, hu-
dební vystoupení apod. Cílem Noci vědců je 
bořit mýty o vědcích a vědkyních jako lidech 
zavřených v laboratořích a ukázat nejširší 
veřejnosti, že vědci jsou „obyčejní lidé“, kteří 
dělají práci přínosnou pro každého z nás, 
dokážou ji poutavě představit, ale také se 
dovedou bavit.

Pro více informací navštivte web adresu   
nocvedcu.cz nebo facebookovou událost  
Noc vědců v Praze a okolí.

NA VŠE SE USKUTEČNILA PREMIÉROVÁ NOC VĚDCŮ

s t a l o  s e

https://www.nocvedcu.cz/
https://www.nocvedcu.cz/
https://youtu.be/r-0FQW4rVDc
https://www.nocvedcu.cz/
https://www.facebook.com/events/312328523965204/?active_tab=discussion
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VŠE OCENILA 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
PEDAGOGY ROKU 
2020

VŠE podruhé ocenila nejoblíbenější pedago-
gy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem 
roku 2020 vyhlášen Ing. Jan Molín, Ph.D., za 
FMV doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., za 
FPH Ing. David Říha, Ph.D., za FIS Ing. Filip 
Vencovský, Ph.D., za NF Ing. Michal Mirvald, 
Ph.D. a za FM doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. 
Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka 
jednomu učiteli z každé fakulty na základě 
návrhu děkanů, který vycházel z hlasování 
studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. 
Jan Molín, David Říha a Michal Mirvald obhá-
jili titul z loňského roku. Anketa probíhala 
po letním semestru 2019/20, kdy hlasovalo 
1 500 studentů, a zimním semestru 2020/21, 
kdy byla účast v anketě ještě o tisíc studentů 
vyšší. Výsledky za oba semestry byly sečteny 
dohromady.

„Blahopřeji všem šesti vítězům studentské 
ankety o nejoblíbenějšího pedagoga. Mám 
radost, že naši nejoblíbenější kolegové nejen 
výborně učí, ale angažují se také ve prospěch 
školy. Mezi oceněnými máme místopředsed-
kyni Akademického senátu FMV, dva členy 
Akademického senátu VŠE a dva proděkany“, 
řekla rektorka VŠE prof. Hana Machková. „Je 
zajímavé, že alespoň jeden hlas od některé-
ho studenta obdrželo na 700 pedagogů. To 
svědčí o tom, že pro každého studenta může 
být inspirující někdo jiný a na VŠE máme 
hodně pedagogů, kteří pro některého ze 
svých studentů takovou osobností dokázali 
být“, upřesnila paní rektorka.

OCENĚNÍ PEDAGOGOVÉ

Fakulta financí 
a účetnictví 
– Ing. Jan Molín, Ph.D.
Jan Molín působí na Kate-

dře finančního účetnictví a auditingu FFÚ 
desátým rokem. Od roku 2014 je zástupcem 

vedoucího katedry a zasedá také v Akademic-
kém senátu FFÚ. V květnu 2021 byl zvolen i do 
Akademického senátu VŠE. Na VŠE vyučuje 
např. Účetnictví I, Accountant in Business, 
Účetnictví a daně individuálního podnikate-
le. Je spoluautorem publikace Vnější a vnitřní 
kontrola z pohledu managementu a Proti-
právní jednání z pohledu profesní odpověd-
nosti auditorů, daňových poradců a účetních. 
Za obě publikace získal ocenění fakulty. Mimo 
to se angažuje v oborových organizacích. Je 
např. předsedou etické komise Komory certi-
fikovaných účetních či zkušebním komisařem 
Komory daňových poradců ČR.

Fakulta 
mezinárodních vztahů 
– doc. Ing. Martina 
Jiránková, Ph.D
Martina Jiránková je vedou-
cí Katedry mezinárodních 

ekonomických vztahů FMV od jejího vzniku 
v lednu 2021 (vedoucí Katedry světové eko-
nomiky byla od září 2013). Vykonává i funkci 
místopředsedkyně Akademického senátu 
FMV. Od roku 2014 do roku 2016 byla prodě-
kankou Fakulty mezinárodních vztahů pro 
vědu a doktorské studium. Na katedře působí 
od roku 2007. Přednáší a cvičí mezinárodní 
ekonomii a dlouhodobě se též zabývá měnící 
se úlohou národních států v období globali-
zace. Byla ředitelkou Centra evropských studií 
Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 
2019 a 2020 se podílela na projektu TAČR 
s názvem Zacílení investiční podpory v ČR 
s ohledem na předpokládané dopady tech-
nologických změn. V roce 2020 byla členkou 
řešitelského týmu projektu TAČR s názvem 
Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na produ-
centské státy v sousedství EU.

Fakulta 
podnikohospodářská 
– Ing. David Říha, Ph.D.
David Říha působí na Ka-
tedře marketingu FPH. Od 
roku 2018 je členem Aka-

demického senátu VŠE, v červnu 2021 byl 
opětovně zvolen jako zástupce FPH. Vyu-
čuje např. ve vedlejší specializaci Marketing 
a Sales management. Praktické zkušenosti 
v oblastech obchodu a marketingu získal na 
manažerských postech národních i meziná-
rodních společností a poradenskou činností. 
Je členem České marketingové společnosti.

Fakulta informatiky 
a statistiky 
– Ing. Filip 
Vencovský, Ph.D.
Filip Vencovský je absol-

ventem VŠE. Od roku 2018 zde působí jako 
odborný asistent na Katedře informačních 
technologií FIS. Vyučuje předměty z oblasti 
softwarového inženýrství, analýzy byznysu 
a zpracování nestrukturovaných dat. Kromě 
toho se věnuje vědecké práci zaměřené na 
využití nestrukturovaných dat v podniku 
a chatboty. Účastní se rozličných projektů 
zaměřených na aplikaci výzkumu do praxe.

Národohospodářská 
fakulta 
– Ing. Michal 
Mirvald, Ph.D.
Michal Mirvald je absolven-
tem Národohospodářské 

fakulty VŠE, v současné době je na téže fa-
kultě proděkanem pro zahraniční vztahy 
a zástupcem vedoucího Katedry ekonomie. 
Pedagogicky zde působí od roku 2001, před-
náší kurzy ekonomie zejména v bakalářských 
studijních programech. Jako lektor pravidel-
ně působí také na Komoře auditorů ČR a pří-
ležitostně na Nejvyšším kontrolním úřadě ČR 
či Ministerstvu obrany ČR.

Fakulta managementu 
– doc. Ing. Tomáš 
Kincl, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum 
a doktorské studium Fakulty 
managementu VŠE. Doktor-
ské studium dokončil v roce 

2009 na FM v oboru management a v roce 
2014 byl byl v tomto oboru jmenován do-
centem. Tomáš Kincl byl dlouholetý člen 
a předseda Akademického senátu FM VŠE 
a je hodnotitelem Národního akreditačního 
úřadu pro vysoké školství. Je také garantem 
bakalářského a magisterského studijního 
programu na FM. Podílí a podílel se na řešení 
řady vědeckých a rozvojových projektů na 
národní i mezinárodní úrovni. Ve své vý-
zkumné činnosti se zaměřuje na oblast stra-
tegického řízení v marketingu a spotřebitel-
ské chování. Tuto problematiku pravidelně 
přednáší i na vysokých školách v zahraničí.

s t a l o  s e
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VŠE OBHÁJILA PRVENSTVÍ V ŽEBŘÍČKU 
EDUNIVERSAL 2021 A JE NEJLEPŠÍ BUSINESS 
ŠKOLOU VE VÝCHODOEVROPSKÉM REGIONU
Vysoká škola ekonomická v Praze se v letošním ročníku mezinárodního žebříčku Eduniversal umístila opětovně na prvním místě a obhájila tak titul nejlepší business 
univerzity ze zemí východoevropského regionu. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 18. listopadu online.

STIPENDIUM 
MIROSLAVA 
VLČKA ZÍSKAL 
STUDENT 
PROGRAMU 
ECONOMIC 
DATA ANALYSIS

V hodnocení Eduniversal se VŠE již od roku 
2008 pravidelně umisťuje mezi trojicí nej-
lepších škol dané geografické oblasti, do 
které řadí hodnotitelé celkem 21 zemí. Dru-
hé místo letos obsadila Graduate School 
of Management – St. Petersburg University 
a třetí místo University of Warsaw – Faculty 
of Management.

Od roku 2008 oceňuje Eduniversal každo-
ročně tisíc vysokých škol zaměřených na bu-
siness ze 154 zemí devíti světových regionů, 
za každou oblast se vždy vyhlašují první tři 
pozice. Prvním krokem v sestavování každo-
ročního žebříčku je výběr tisícovky nejlep-
ších vysokých škol, který provádí jedenác-
tičlenná mezinárodní vědecká komise (The 
International Scientific Committee, ISC). Tyto 
školy jsou následně v každé zemi klasifiko-

vány tzv. Palmes of Excellence na základě 
řady kritérií, kterými je měřena míra jejich 
internacionalizace, reputace a známost ško-
ly v příslušném regionu, ale i kvalita. Třetím 
neméně důležitým krokem je volba rektorů 
a děkanů vybrané tisícovky vysokých škol. 
Při své volbě odpovídají na otázku: „Kterou 
školu byste doporučili svým studentům, 
pokud by chtěli studovat v dané zemi?“

Na základě uvedených kritérií jsou všechny 
školy rozděleny do pěti skupin, které jsou 
charakterizovány počtem palmových listů. 
Celosvětově sto nejlepších škol získává pět 
palmových listů a VŠE i letos patří mezi ně.

Cílem rankingu je poskytnout zájemcům 
o studium i odborné veřejnosti celosvětový 
přehled o špičkových univerzitách a mož-

nostech získání kvalitního manažerského 
vzdělání.

Eduniversal je celosvětový žebříček mana-
žerských škol a hodnotící agentura specia-
lizující se na vysoké školství. Organizace sídlí 
v Paříži a na mezinárodní úrovni působí od 
roku 2007. Každoročně sestavuje dva žebříč-
ky – žebříček 1 000 nejlepších manažerských 
škol a žebříček 4 000 nejlepších magister-
ských a MBA programů. Tato hodnocení jsou 
určena studentům, kteří se rozhodují, jakou 
vysokou školu si vyberou v jednom z těch-
to regionů: Afrika, Střední Asie, Východní 
a střední Evropa, Eurasie a Blízký Východ, 
Východní Asie, Latinská Amerika, Severní 
Amerika, Oceánie, Západní Evropa.

První student VŠE získal stipendium profe-
sora Miroslava Vlčka. Stipendium se uděluje 
zahraničnímu studentovi zapsanému v me-
zinárodním studijním programu, který se 
kromě plnění svých studijních povinností 
zasloužil o propagaci VŠE a České republiky 
v mezinárodním měřítku a aktivně se zapojil 
do výzkumné, vzdělávací či jiné činnosti. Pro 
rok 2021 bylo stipendium uděleno Ahmadu 
Arsalan Khateebovi, studentovi programu 

Economic Data Analysis na Fakultě informa-
tiky a statistiky. Ahmad je kromě vynikajících 
studijních výsledků členem ambasadorské-
ho týmu, pomáhal organizovat webináře pro 
zájemce o studium a propagoval studium na 
VŠE při online dnu otevřených dveří.

Stipendium získali také další čtyři studenti 
z pražských vysokých škol – Univerzity Kar-
lovy, Českého vysokého učení technického, 
Vysoké školy chemicko-technologické a Čes-
ké zemědělské univerzity.

Profesor Miroslav Vlček byl iniciátorem vzni-
ku projektu Study in Prague. Stipendium ne-
soucí jeho jméno bylo letos udělováno popr-
vé, a to při slavnostní společné akci konsorcia 
projektu Study in Prague 3. prosince 2021 
v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

s t a l o  s e

Foto: Zuzana M. Macková, AMU

https://www.eduniversal-ranking.com/awards.html
https://eduniversal-ranking.com/
https://studyinprague.cz/


1 3

VŠE HOSTILA AKCI 
PRO SPORTOVNĚ 
NADANÉ STUDENTY

REKTORKA VŠE 
ZÍSKALA NEJVYŠŠÍ 
FRANCOUZSKÉ 
VYZNAMENÁNÍ 
ZA ZÁSLUHY VE 
VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci oslav Mezinárodního dne univerzit-
ního sportu se na VŠE v pátek 17. září 2021 
konala akce určená studentům zařazeným 
do stipendijního projektu UNIS na podpo-
ru duální kariéry a dále také pro sportovně 
nadané studenty čtvrtých ročníků gymnázií 

se sportovní přípravou, kteří mají největší 
potenciál pro zapojení do projektu v násle-
dujících letech. Akci pořádala Victoria Vyso-
koškolské sportovní centrum MŠMT.

Hlavní program oslav Mezinárodního dne 
univerzitního sportu začal v 9:30 h. V průběhu 
dopolední části proběhl pro všechny účastní-
ky přednáškový blok zaměřený na téma duál-
ní kariéry. V odpolední části se studenti mohli 
zúčastnit vybraných workshopů a přednášek 
vedených předními odborníky ve sportov-
ní vědě a výzkumu, mediální komunikaci či 
zdravotní prevenci. Odpolední část nabídla 
komentovanou prohlídku areálu VŠE pro pří-
padné zájemce o studium. V neposlední řadě 
po celou dobu akce probíhalo expo vysokých 
škol zapojených do projektu UNIS.

O PROJEKTU UNIS

Ministerstvo školství, mládeže a  tělový-
chovy (MŠMT) ve spolupráci s resortním 
sportovním centrem VICTORIA VSC realizuje 
projekt UNIS, který má za cíl podpořit duální 
kariéru vysokoškolských sportovců. Cílem 
programu je vytvořit takové podmínky, aby 
úspěšní a nadějní sportovci s mimořád-
nou sportovní výkonností mohli studovat 
a skloubit jak náročné studijní požadavky, 
tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. 
Do projektu je zapojeno 359 sportovců z 21 
veřejných vysokých škol včetně VŠE. Pod-
pora je rozdělena do dvou oblastí: jednak 
jde o přímou finanční podporu studentů 
prostřednictvím Stipendijního programu 
MŠMT, který administruje VICTORIA VSC. 
Druhá část podpory pak míří přímo na 
vysoké školy prostřednictvím dotačního 
neinvestičního programu MŠMT na pod-
poru sportujících studentů na veřejných 
vysokých školách.

Z  rukou velvyslance Francouzské republiky 
v  ČR Alexise Dutertre převzala rektorka Vysoké 
školy ekonomické v  Praze prof. Hana Machková 
Řád akademických palem nejvyššího stupně, 
Commandeur dans ĺ Ordre des Palmes Académiques. 
Státní vyznamenání za zásluhy ve vzdělání a šíření 
francouzské kultury uděluje francouzský předseda 
vlády na základě návrhu ministra školství. 
Hana Machková dlouhodobě aktivně podporuje 
francouzsko-českou spolupráci a podílí se na rozvoji 
univerzitních vztahů obou zemí.

Rektorka VŠE v roce 1990 založila a dosud 
řídí Francouzsko-český institut řízení při VŠE, 
který je jedinou institucí v České republice 
zaměřující se na vzdělávání frankofonních 
manažerů. Kurz MBA_Master Management 
et Administration des Entreprises umožňuje 
absolventům nemanažerských studijních 
oborů získat další kvalifikaci a jeho absol-
venti se uplatňují na řídících pozicích ve 
francouzských firmách nebo v českých pod-
nicích, které mají zájem na rozvoji obchodní 
spolupráce s Francií. Hana Machková působí 
přes třicet let také jako hostující profesorka 
na prestižních francouzských univerzitách, 
např. na iaelyon, School of Management.

„Francie je asi jedinou zemí na světě, která udě-
luje zvláštní státní vyznamenání pedagogům 
a vyjadřuje tím, jak si váží učitelského povolání. 
Jsem ráda, že se mi dostalo té cti a budu jednou 
z mála nositelek nejvyššího stupně Řádu aka-
demických palem v zemích střední a východní 

Evropy. Vzhledem k tomu, že v březnu 2022 
skončí můj druhý mandát ve funkci rektor-
ky VŠE, je to i výraz ocenění přínosu celé VŠE 
k rozvoji francouzsko-českých univerzitních 
vztahů,“ řekla Hana Machková.

VŠE hraje v  oblasti francouzsko-českých 
vztahů skutečně mimořádnou úlohu, a to 
jak v četnosti studentských a akademických 
výměn, tak v oblasti rozvoje joint degree, 
double degree, vědecko-výzkumné spolu-
práce i vzájemné účasti v mezinárodních 
orgánech. Dokazují to i v minulosti získaná 
ocenění. Kromě současné rektorky obdržely 
vyznamenání rytířka Řádu akademických 
palem také prof. Stanislava Hronová a prof. 
Jana Fibírová. Hana Machková je navíc no-
sitelkou Řádu čestné legie.

Řád akademických palem (Ordre des Palmes 
académiques) založil v roce 1808 Napoleon 
Bonaparte a je tak jedním z nejstarších stát-
ních vyznamenání pro civilní osoby. Uděluje 
se zejména učitelům, ale i osobnostem, které 
sice pedagogicky nepůsobí, ale významně 
přispívají k rozvoji vzdělanostní společnosti. 
Nositeli mohou být Francouzi i cizinci, kteří ak-
tivně přispěli k šíření francouzské kultury v za-
hraničí. Řád má tři stupně: Rytíř (Chevalier), 
Důstojník (Officier), Komandér (Commandeur).

s t a l o  s e

https://www.vsc.cz/
https://www.vsc.cz/
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PROF. 
ROBERT 
S. KAPLAN 
– 
DOCTOR 
HONORIS CAUSA
Na návrh vědecké rady Fakulty financí a účet-
nictví rozhodla vědecká 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 oblasti strategického řízení, 
řízení rizik a manažerského účetnictví. Po 
celém světě jej proslavila zejména metoda 
Balanced Scorecard, kterou vyvinul spolu 
s Davidem P. Nortonem a kterou poprvé pub-
likovali 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 vyznačuje tím, jak široce byly jeho 
metody strategického řízení implementovány 
ve firmách po celém světě (včetně ČR), a to 
v nejrůznějších odvětvích, čehož důkazem 
jsou i získaná podnikatelská ocenění.

Slavnostní ceremoniál předání čestného 
doktorátu se konal ve čtvrtek 23. září 2021 
od 16:00 hodin ve Vencovského aule VŠE 
v Praze a zúčastnili se jej nejen akademičtí 
funkcionáři VŠE v Praze, ostatních vysokých 
škol, ale také významní hosté z organizací 
a institucí, studenti, absolventi i široká od-
borná veřejnost. Součástí slavnostního ce-
remoniálu bylo i odborné vystoupení prof. 
Kaplana na téma: „Aplikace metod Activi-
ty-Based Costing and Balanced Scorecard 
v sociální a enviromentální sféře“.

Záznam z předávání čestného doktorátu 
(včetně přednášky prof. Kaplana, či laudatia 
děkana Mejzlíka) a další fotografie ze slav-
nostního ceremoniálu nejdete na webových 
stránkách FFÚ na adrese: https://ffu.vse.cz/
aktuality/kaplan

30 LET OD 
ZALOŽENÍ 
FAKULTY FINANCÍ 
A ÚČETNICTVÍ
Fakulta financí a  účetnictví VŠE v  Praze 
v dnešní podobě vznikla 1. července 1991 
v rámci organizačních změn celé Vysoké 
školy ekonomické v Praze po roce 1989. Pá-
teř fakulty byla vytvořena na dvou do té 
doby již existujících katedrách: katedry fi-
nancí a úvěru a katedry účetnictví, součástí 
se stala i katedra pedagogiky, přičemž tyto 
katedry existovaly v různých obměnách na 
Vysoké škole ekonomické v Praze již od je-
jího vzniku v roce 1953. V současné době 
fakultu tvoří sedm kateder a tyto základní 
pracoviště fakulty pak doplňují dva instituty. 
Oslavit v letošním roce 30 let od založení 
fakulty nebylo v období nouzových stavů 

a jiných omezení jednoduché, ale přesto se 
nám to 2. listopadu 2021 podařilo a při této 
příležitosti udělila fakulta pamětní medai-
li šesti významným osobnostem, které se 
zasloužili dlouhodobě o rozvoj fakulty jako 
její pracovníci nebo externí spolupracovníci. 
Vlastní předávání medailí proběhlo v Divadle 
Na Jezerce před divadelním představením, 
na které byli pozváni všichni pracovníci fa-
kulty včetně jejích spolupracovníků a řady 
významných hostů a zakončeno slavnostním 
rautem všech přítomných.

Seznam oceněných a další fotografie z pře-
dávání medailí nejdete na webových strán-
kách FFÚ na adrese: https://ffu.vse.cz/aktu-
ality/ffu-predla-pametni-medaile 

F a k u l t a  f i n a n c í  a   ú č e t n i c t v í

https://ffu.vse.cz/aktuality/kaplan/
https://ffu.vse.cz/aktuality/kaplan/
https://ffu.vse.cz/aktuality/ffu-predla-pametni-medaile/
https://ffu.vse.cz/aktuality/ffu-predla-pametni-medaile/
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KORONAVIRUS 
NÁS NEZASTAVIL
 Jsme velmi rádi, že se celý zimní semestr ko-
nal formou prezenční výuky a nemuseli jsme 
přejít na online výuku. Fakulta klade trvale 
důraz na prezentaci na veřejnosti a propaga-
ci studia na fakultě, a proto jsme se aktivně 
zúčastnili veletrhu vysokých škol Gaudeamus 
a také jsme cíleně vysílali své zástupce na od-
borné přednášky na střední školy, ze kterých 
k nám do studia přicházejí uchazeči.

Bez závažných problémů se na fakultě neko-
nala jen prezenční výuka, ale i všechny ostatní 
činnosti, které jsou součástí akademického 
života, jako jsou například bakalářské i magi-
sterské promoce absolventů všech naši studij-
ních programů, a to i za účasti jejich rodinných 
příslušníků. V jiných případech, kterými jsou 
například zasedání orgánů fakulty, jako je 
vědecká rada, akademický senát apod. jsme 
již zcela bez problémů zvyklí na online nebo 
hybridní formy jednání, takže touto formou 
probíhají i habilitační a jmenovací řízení před 
vědeckou radou a jsme velmi rádi, že tak mo-
hou na naší fakultě získat noví uchazeči své 
docentské a profesorské tituly.

KATEDRY 
A INSTITUTY 
FAKULTY FINANCÍ 
A ÚČETNICTVÍ:
● 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

F a k u l t a  f i n a n c í  a   ú č e t n i c t v í
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V září jsme přivítali ke studiu nejen nové 
studenty všech našich akreditovaných čes-
kých studijních programů bakalářského i na-
vazujícího magisterského studia, ale také 
nové studenty placeného magisterského 
programu MIFA (Master in Finance and Ac-
counting), který je vyučován v angličtině 
a jehož studenti jsou ze čtyř světadílů (viz 
fotografie z imatrikulace nových studentů 
MIFA) a také studijního programu MBA za-
měřeného na nemovitosti a jejich oceňování 
(MBARE), který je nositelem akreditace RICS.

Pro naše nové bakaláře jsme zorganizovali 
jak seznamovací kurz ještě před jejich ná-
stupem do studia, tak i tradiční seznamovací 
bowling pro 1. ročníky, ze kterých jsou zde 
i fotografie.

NOVÝ ROČNÍK STUDENTŮ NA FAKULTĚ OD ZÁŘÍ 2021

F a k u l t a  f i n a n c í  a   ú č e t n i c t v í
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F a k u l t a  f i n a n c í  a   ú č e t n i c t v í

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

K těmto pravidelným akcím se přidává řada 
dalších, mezi které patří zejména Absolvent-
ské středy, ve kterých vystupují významní 
odborníci z fakult nebo praxe, či letošní první 
ročník konference „Czech Corporate Finance 
Forum“ zaměřené na oblast podnikových 
financí. Nechyběli jsme v září ani na letošním 
knižním veletrhu a literárním festivalu Svět 
knihy Praha 2021. 

Budeme velmi rádi, když navštívíte webové 
stánky našeho klubu absolventů na adrese: 
https://ffu.vse.cz/informace-pro-absolventy 
kde najdete (mimo jiné) i seznam akcí pořá-
daných na fakultě pro naše absolventy.

https://ffu.vse.cz/informace-pro-absolventy
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STUDENTI „NAKOPLI 
KARIÉRU“ S ABSOLVENTY 
FMV. PRACUJETE V HR? 
MÁTE NA STAROSTI VÝBĚR 
ZAMĚSTNANCŮ?
ZAPOJTE SE TAKÉ!
Správně napsaný životopis, neobvyklé pracovní 
portály doma i  v zahraničí,  zajímavý motivační 
dopis, obsáhlý LinkedIn profil, úspěšný pohovor. 
Těmto tématům se věnovaly  3 online  kariérní 
workshopy  Nakopni kariéru s  FMV:  Kde hledat 
práci, Jak napsat motivační dopis a Jak uspět na 
pracovním pohovoru.  

Klíčovými hráči pro nás byli skuteční od-
borníci na poli HR, kteří zastupovali velké 
firmy, malé firmy i státní správu, a zároveň 
naši absolventi, kteří se tak vrátili na svou 
alma mater. Během workshopů studentům 
přednášeli a radili konkrétně: 

● Alžběta Budinská   
Koordinátorka 
Trainee programu ve ŠKODA AUTO 
– absolventka VŠE

● Tomáš Dušenka 
Employer Branding Executive 
ve Philip Morris 
– absolvent FMV VŠE

● Viktor Fodor 
Zakladatel společnosti 
AnimationPoint 
– absolvent FMV VŠE

● Jan Navrátil 
HR Business Partner CZ/SK  
v Plzeňský Prazdroj 
– absolvent FMV VŠE

● Barbora Soukupová 
Obchodní ředitelka 
v Bureš & partneři 
– absolventka FMV VŠE

● Martin Vokálek  
Zástupce ředitele 
v EUROPEUM  
– absolvent FMV VŠE

● Jan Nezkusil 
a Ondřej Rutkovský 
Personální konzultanti 
v Kienbaum

„Z otázek a diskuzí jsem navnímal, že studenti 
mají skutečně velký zájem na tom být co nej-
lépe připraveni na hledání práce a související 
výběrová řízení. Hodně je zajímaly různé tipy 
a triky a nějaká zlatá pravidla, která by jim 
mohla celý tento proces usnadnit. Štěstí sice 
přeje připraveným, nicméně důležité je, aby 
studenti nezapomínali na to zůstat sami sebou. 
Autenticita, jasná motivace a uvěřitelnost jsou 
totiž ty charakteristiky, které oddělují vítězné 
kandidáty od ostatních.“ 

Jan Navrátil,  
HR Business Partner, Plzeňský Prazdroj

CHCETE SE PROPOJIT? 
PŘIDEJTE SE K FMV 
ALUMNI PROFESSIONAL 
NETWORKS!

CHTĚLI BYSTE SE STÁT 
LEADEREM PROFESNÍ 
SKUPINY NA FMV? 
POMOZTE NÁM ROZHÝBAT 
KOMUNITU!
Leader se stará o to, aby se skupina pravidel-
ně scházela, byla propojená, leader pomáhá 
hledat a oslovovat vhodné hosty a proble-
matice profesní skupiny rozumí. Nemusí být 
žádným ostříleným profesionálem s dva-
cetiletou praxí. Důležité je, aby díky němu 
skupina pulzovala a celá komunita mohla 
těžit z cenného networkingu.

LEADŘI, DEJTE NÁM PROSÍM VĚDĚT!

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

FMV a fakultní Alumni Club spojuje komuni-
tu svých absolventů podle oborů a pracov-
ních pozic a v duchu témat, která aktuálně 
rezonují společností. Chceme vybudovat 
jedinečný prostor pro sdílení know-how, 
kontaktů a inspiraci v nejčastějších pracov-
ních 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 
Professional Networks byste měli zájem!

Pokud jste nám už odpověděli dříve, dě-
kujeme! Mezi nejčastější odpovědi zatím 
patří tyto oblasti: leadership, státní a veřejné 
instituce, projektový management, finance, 
HR, vlastní business.

https://portal.absolventi.vse.cz/api/ml/442c25d0160853a099a10e9334fb3e97d1317e05e0b0bb15ae98826baa08104d?u=https://fmv.vse.cz/zpravodaj/studenti-nakopli-karieru-s-absolventy-fmv/
https://portal.absolventi.vse.cz/api/ml/442c25d0160853a099a10e9334fb3e97d1317e05e0b0bb15ae98826baa08104d?u=https://fmv.vse.cz/zpravodaj/studenti-nakopli-karieru-s-absolventy-fmv/
https://portal.absolventi.vse.cz/api/ml/442c25d0160853a099a10e9334fb3e97d1317e05e0b0bb15ae98826baa08104d?u=https://fmv.vse.cz/zpravodaj/studenti-nakopli-karieru-s-absolventy-fmv/
https://portal.absolventi.vse.cz/api/ml/442c25d0160853a099a10e9334fb3e97d1317e05e0b0bb15ae98826baa08104d?u=https://fmv.vse.cz/zpravodaj/studenti-nakopli-karieru-s-absolventy-fmv/
https://portal.absolventi.vse.cz/api/ml/442c25d0160853a099a10e9334fb3e97d1317e05e0b0bb15ae98826baa08104d?u=https://fmv.vse.cz/zpravodaj/studenti-nakopli-karieru-s-absolventy-fmv/
https://portal.absolventi.vse.cz/api/ml/442c25d0160853a099a10e9334fb3e97d1317e05e0b0bb15ae98826baa08104d?u=https://fmv.vse.cz/zpravodaj/studenti-nakopli-karieru-s-absolventy-fmv/
https://forms.office.com/r/wWZaGSay8F
https://forms.office.com/r/wWZaGSay8F
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TŘETÍ ROČNÍK FMV ALUMNI MENTORING 
PROGRAMU ZAHÁJEN! FMV OPĚT 
PROPOJUJE STUDENTY S ABSOLVENTY.

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v  Pra-
ze spouští 3. ročník Alumni mentoringu. 
Úspěšný osmiměsíční program spojuje zku-
šené absolventy fakulty v roli mentorů se 
současnými studenty a čerstvými absol-
venty a pomáhá jim najít správný směr bě-
hem důležité životní etapy končících studií.

„V našem zájmu je připravovat studenty na 
rychle se měnící svět byznysu a politiky. Ab-
solvent fakulty má být flexibilní, jak svými 
dovednostmi, které studiem získá, tak schop-
nostmi přizpůsobit se všemu, co pracovní 
trh přináší. Naše snaha se vyplácí. Je nám 
velkou ctí, že se absolventi k fakultě s vděč-
ností obrací jako k instituci, která jim k je-
jich kariérním úspěchům dopomohla. Vrací 
tak ochotně získané know-how obohacené 
o praktické zkušenosti z nejrůznějších oborů, 
aby pomohli v rozvoji mladší generaci.“ říká 
děkan FMV doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Chcete předávat své zkušenosti dále a po-
moci tak s rozvojem ambiciózních a motivo-
vaných studentů? Dejte nám vědět!

ABSOLVENTKA A MODERÁTORKA DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ 
V PODCASTU FMV ODPOSLECH
Moderátoři fakultního podcastu FMV odposlech tentokrát vyzpovídali hosta, kterého znají 
nejen studenti fakulty, ale i široká veřejnost! Pozvání totiž přijala absolventka FMV, která 
mnoho let působila jako moderátorka a redaktorka v České televizi a dnes pracuje v inter-
netové zpravodajské televizi DVTV – Daniela Písařovicová. Co se jí jako první vybavilo, 
když po tolika letech opět zamířila na půdu své alma mater? Jak na FMV vzpomíná a jaké 
předměty pro ni byly největší výzvou? Co obnáší práce moderátora a jaké byly její začátky 
v České televizi? Liší se vůbec práce ve veřejnoprávním médiu od soukromé internetové 
televize DVTV? Nejen na to jsme se Daniely Písařovicové ptali.

POSLOUCHEJTE NÁS 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

https://fmv.vse.cz/zpravodaj/treti-rocnik-fmv-alumni-mentoring-programu-zahajen-fmv-opet-propojuje-studenty-s-absolventy/
bit.ly/FMV_odposlech_Apple
bit.ly/FMV_odposlech_Spotify
https://bit.ly/FMV_odposlech_Google
https://l.facebook.com/l.php?u=http://anchor.fm/fmv-vse&h=AT3DtdTD3AVrO-LJRAadMtc9DVACYUxK8n1vJaczZHQFgD-cZ_zrh-mAGndy3GnDA9PamdbvmgjzvTWWfbqHRKv2Z2V4YyoaEeUpQz__P7912vlo-OyLIWUQaRG3xUrmEN32vbGFj4idv4gGejruidy4m-zAXvkZZmg2EEgfrg
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ABSOLVENTKY FMV V ŽEBŘÍČKU 
FORBES NEJVLIVNĚJŠÍ ŽENY ČESKA
Forbes sestavil žebříček 150 nejvlivnějších 
žen Česka, letos největší ve své  historii. 
Forbes v něm představuje významné Češ-
ky z nejrůznějších oblastí, od veřejné sféry 
a politiky přes byznys až po neziskový sektor.

Právě byznysový sektor co do zastoupení 
žen roste nejprogresivněji, ženy podle For-
besu přibývají ve vedení firem, v top man-
agementu i v představenstvech. Přibývá také 
žen, které rozjely vlastní úspěšné podnikání.

Jsme velmi hrdí, že 12 podnikatelek, mana-
žerek a vlivných žen z veřejné sféry, které 
v žebříčku zabodovaly v první stovce, patří 
mezi absolventky Fakulty mezinárodních 
vztahů VŠE v Praze!

Věříme, že jejich úspěchy budou další moti-
vací pro všechny studentky FMV, které v bu-
doucí kariéře hrdě podporujeme.

#10 Petra Kutnarová Spolumajitelka stavebnin DEK

#21 Dita Charanzová Europoslankyně

#27 Romana Benešová CEO, Kaprain Group

#31 Radka Prokopová Spolumajitelka, Alca Plast

#35 Diana Rádl Rogerová Managing Partner, Deloitte

#47 Daniela Pešková Členka představenstva, Česká spořitelna

#60 Andrea Ferancová 
Bartoňová

Chair Of The Board, Founding Partner, 
ESPIRA Investments

#61 Marcela Suchánková Členka představenstva, ČSOB

#78 Jitka Dvořáková Generální ředitelka czc.cz, regionální 
ředitelka Mall Group South

#91 Hana Machková Rektorka, VŠE v Praze

#95 Dita Stejskalová Spolumajitelka, Ogilvy

#96 Martina Hasmanová Centrální management, Saint-Gobain 
Sekurit International

Zdroj: Forbes

https://forbes.cz/zebricky/150-nejvlivnejsich-zen-ceska-2021/
https://forbes.cz/zebricky/150-nejvlivnejsich-zen-ceska-2021/
https://forbes.cz/leaderboard_tag/150-nejvlivnejsich-zen-ceska-2021/
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Na svém jednání schválil 3. června 2021 Akademický 
senát FMV nový Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí 
činnosti pro období 2021 – 2025, který senátu 
předkládal děkan FMV doc. Josef Taušer společně 
se svými proděkany.

Klíčovou konkurenční výhodou, diferenci-
ačním prvkem i nástrojem dosažení vytyče-
ných priorit dalšího rozvoje FMV je strategie 
široké internacionalizace. „Strategie široké 

internacionalizace otevírá fakultu moderním 
zahraničním trendům a inovacím ve výuce, 
přináší nové poznatky a výrazně posiluje ka-
pacity v oblasti vědeckých metod i samotného 
výzkumu,“ uvádí budoucí vývoj fakulty dě-
kan doc. Josef Taušer.

FMV se orientuje na ekonomické disciplí-
ny, které jsou ze své podstaty mezinárodní. 
„Obsahové vymezení však nestačí. Interna-

cionalizaci a otevřenost k inovativním, v za-
hraniční osvědčeným způsobům řízení je po-
třeba promítnout jako základní požadavek 
i do způsobu realizace všech klíčových aktivit 
fakulty a jejich výstupů. Kompetence spojené 
s flexibilitou a rychlým učením je třeba doplnit 
o sociální dovednosti a schopnost mezikulturní 
komunikace,“ dodává děkan FMV.

JAKÉ BUDOU PRIORITY FMV V PŘÍŠTÍCH PĚTI 
LETECH? AKADEMICKÝ SENÁT SCHVÁLIL NOVÝ 
STRATEGICKÝ ZÁMĚR!

Využití lidského potenciálu pro 
rozvoj fakulty 

Fakultu tvoří lidé a  jejich vzájemná 
interakce a komunikace. Strategickou 
prioritou fakulty na nadcházející období 
jsou tedy investice do lidského kapitálu, 
podpora kreativního a inspirativního 
pracovního prostředí a snižování ad-
ministrativní zátěže akademických pra-
covníků.

Kvalitní a relevantní vzdělávání 
a uplatnění absolventů 

Nabídka relevantního, aktuálního a meziná-
rodně srovnatelného vzdělávání vedoucího 
k nadprůměrné uplatnitelnosti absolventů 
je klíčovým předpokladem získávání špič-
kových zájemců o studium, sounáležitosti 
studentů s fakultou a intenzivní spolupráce 
s absolventy. Hraje také důležitou roli při 
získávání finančních prostředků z veřejných 
i soukromých zdrojů a při rozvoji sounáleži-
tosti a spokojenosti akademických i neaka-
demických pracovníků.

Relevance vědecko-výzkumné 
činnosti v národním i mezinárodním 
kontextu 

Fakulta usiluje o dlouhodobý rozvoj jako 
vědecko-výzkumné pracoviště domácí-
ho i mezinárodního významu. Profiluje 
se jako mezinárodně orientovaná, inter-
disciplinární a metodologicky pluralitní 
výzkumná instituce.

Posílení renomé fakulty 
prostřednictvím vnějších vztahů 

Fakulta usiluje o budování dobrého jména 
mezi odbornou i laickou veřejností a zájem-
ci o studium, systematickou a dlouhodo-
bou spolupráci s absolventy, soustavnou 
a oboustranně prospěšnou spolupráci s čes-
kými i zahraničními společnostmi a o vzdě-
lávání laické i odborné veřejnosti.

STRATEGICKÉ PRIORITY PRO OBDOBÍ 2021–2025:

Podívejte se na celý strategický záměr zde.

doc. Ing.  
Josef Taušer, Ph.D.  
Děkan

doc. Ing. Mgr. 
Radka Druláková, 
Ph.D.  
Proděkanka pro vědu 
a doktorské studium

doc. Ing.  
Pavel Hnát, Ph.D.  
Proděkan pro 
pedagogickou 
činnost

Ing. Radek Čajka, 
Ph.D.  
Proděkan pro 
zahraniční vztahy 
a PR

https://fmv.vse.cz/aktuality/jake-budou-priority-fmv-v-pristich-peti-letech-akademicky-senat-scvhalil-novy-strategicky-zamer/


2 2

F a k u l t a  M e z i n á r o d n í c h  v z t a h ů

V úterý 5. října se uskutečnila konference 
pořádaná Fakultou mezinárodních vztahů 
VŠE v Praze s názvem FIR Annual Conference 
2021: Supply Chains and New Normal after 
Pandemic. Hlavní diskusní témata tohoto 
ročníku měla za cíl pokrýt nejzásadnější 
mezinárodní trendy, které přinesla globál-
ní pandemie v posledních dvou letech. Na 
otázky o průběhu případné restrukturaliza-
ce globálních výrobních řetězců, vládních 
post-covidových opatření a očekávaném 
ekonomickém vývoji odpovídali významní 
čeští i zahraniční hosté napříč obory a pra-
covními pozicemi.

Konferenci zahájil svým proslovem děkan 
FMV, doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., ve kte-
rém shrnul hlavní problémy, se kterými se 
svět během celosvětové krize potýkal. Po-
ukázal také na fenomény, které by z dob 
pandemie mohly přetrvat a tvořit tak no-
vou postpandemickou ekonomickou realitu: 
Nové pohledy na zahraniční politiku, trendy 
v oblasti podnikání a logistické změny v rám-
ci dodavatelských řetězců.

MEZI HOSTY VYSTOUPILI: 
Beata Javorcik, Martin Jahn, Sebastien Mi-
roudot, Vladimir Dlouhy, Bublu (Sarbani) 
Thakur-Weigold, Michal Koran

DEGLOBALIZACE, DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE 
A POKOVIDOVÁ POLITIKA. PODÍVEJTE SE NA ZÁZNAM 
Z FIR ANNUAL CONFERENCE 2021!

MEZI DALŠÍ KONFERENCE, KTERÉ 
FMV V POSLEDNÍM SEMESTRU 
USPOŘÁDALA, PATŘÍ:

Konference „Korea and Central 
Europe Future Cooperation“

13. mezinárodní konference 
,,Law in Business of Selected 
Member States of the Europe-
an Union“.

23. mezinárodní konference 
“Environmental Economics, 
Policy and International Envi-
ronmental Relations” 

Konference o budoucnosti Ev-
ropy. „Jakým směrem chceme 
řídit Evropu?“

15/10 
2021 

6/12 
2021 

4–5/11 
2021 

25–26/11 
2021 

FMV ÚSPĚŠNÁ NA POLI VĚDY
Mgr. Pamir Halimzai, Ph.D. z Katedry me-
zinárodních studií a diplomacie FMV VŠE 
obdržel cenu Josefa Hlávky pro rok 2021! 
Cena Josefa Hlávky je určena pro talentova-
né studenty v bakalářském, magisterském 
nebo doktorském studiu, kteří prokázali 
výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve 
svém oboru, a pro mladé talentované vě-
decké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let 
jejich věku.

Smaranda Pantea, Ph.D. z Katedry meziná-
rodních ekonomických vztahů získala 2. mís-
to v kategorii článek v soutěži Cena rektora 
za prestižní publikaci za článek “Industrial 
policy at work: evidence from Romania’s in-
come tax break for workers in IT” napsaný 
společně s Isabelou Manelici a zveřejněn 
v European Economic Review v dubnu 2021.

Tým složený z odborníků z Fakulty me-
zinárodních vztahů pod vedením doc. 
Jeremy Alana Garlicka získal grant na 
výzkum s názvem „Čínský regionalizační 
normativní vliv v Asii a Evropě“ od Gran-
tové agentury ČR.

https://firconference.vse.cz/
https://firconference.vse.cz/
https://firconference.vse.cz/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC4gMfABfUR0U13CXVmx3HPNYh5KNxsrTBs
https://www.linkedin.com/in/ACoAAADWgw0BBMDnIkJO98o6AazmOK38TAHdpZg
https://www.linkedin.com/in/ACoAAADM0lwBQa0ZyR6ziIIjITo9nBMIPExb7UQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAAADM0lwBQa0ZyR6ziIIjITo9nBMIPExb7UQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFi9kcBstpMbbM93Chz8Fj4nJMoH-ctHu8
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABu5icBVf1jFflhA1_ihuia_62R8y6WH7E
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABu5icBVf1jFflhA1_ihuia_62R8y6WH7E
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAKEFQAByr5lS9qQPvmCb6owaDw0QFpFj1M
https://cas.vse.cz/aktuality/15-10-2021-konference-korea-and-central-europe-future-cooperation/
https://cas.vse.cz/aktuality/15-10-2021-konference-korea-and-central-europe-future-cooperation/
https://kpep.vse.cz/aktuality/ohlednuti-za-13-mezinarodni-konferenci-law-in-business-of-selected-member-states-of-the-european-union/
https://kpep.vse.cz/aktuality/ohlednuti-za-13-mezinarodni-konferenci-law-in-business-of-selected-member-states-of-the-european-union/
https://kpep.vse.cz/aktuality/ohlednuti-za-13-mezinarodni-konferenci-law-in-business-of-selected-member-states-of-the-european-union/
https://kpep.vse.cz/aktuality/ohlednuti-za-13-mezinarodni-konferenci-law-in-business-of-selected-member-states-of-the-european-union/
	•	25.-26. 11. 2021: 23. mezinárodní konference “Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations”
	•	25.-26. 11. 2021: 23. mezinárodní konference “Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations”
	•	25.-26. 11. 2021: 23. mezinárodní konference “Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations”
	•	25.-26. 11. 2021: 23. mezinárodní konference “Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations”
https://fmv.vse.cz/aktuality/budoucnost-eu-pohledem-ceska-kam-by-mela-unie-smerovat-zhlednete-zaznam-z-konference-o-budoucnosti-evropy/
https://fmv.vse.cz/aktuality/budoucnost-eu-pohledem-ceska-kam-by-mela-unie-smerovat-zhlednete-zaznam-z-konference-o-budoucnosti-evropy/
https://fmv.vse.cz/aktuality/budoucnost-eu-pohledem-ceska-kam-by-mela-unie-smerovat-zhlednete-zaznam-z-konference-o-budoucnosti-evropy/
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CENU PROF. MICHALA 
MEJSTŘÍKA ZÍSKAL DOKTORAND 
DOMINIK KOHUT Z FMV
Student prvního ročníku doktorského studia 
na Katedře mezinárodních ekonomických 
vztahů Dominik Kohut získal 2. místo 
v soutěži o Cenu prof. Michala Mejstříka, 
která je letos poprvé udělována na počest 
tohoto předního českého ekonoma.

Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 18. 
listopadu v Obecním domě v Praze. Ocenění 
je udělováno za mimořádně přínosné diplo-
mové práce v oboru ekonomie a bylo vyhlá-
šeno v rámci odborné ankety Mastercard 
Banka roku, prestižního českého ocenění 
retailových finančních produktů s dvaceti-
letou tradicí.

„Ocenenie pre mňa znamená veľa. Získať 
druhé miesto v takej silnej konkurencii je 
skvelý pocit. Obzvlášť keď práce hodnotila 
početná porota odborníkov nie len z akade-
mickej oblasti,“ říká talentovaný doktorand.

Dominik Kohut ocenění získal se svou diplo-
movou prací na téma „Obchod s pridanou 
hodnotou medzi Čínou a USA“, kterou ved-
la doc. Martina Jiránková, vedoucí Katedry 
mezinárodních ekonomických vztahů. 

FMV ZAHÁJILA DALŠÍ ROČNÍK 
MPA PROGRAMU SPORTOVNÍ 
DIPLOMACIE

V říjnu byl zahájen nový ročník programu 
Sportovní diplomacie. Po roční odmlce se 
tak znovu otevírá možnost studovat program, 
na kterém FMV VŠE úzce spolupracuje s Čes-
kým olympijským výborem. Po třech letech 
organizace tohoto vzdělávacího programu se 
jej navíc podařilo akreditovat jako Master of 
Public Administration (MPA).

„Program využívají nejen sportovní svazy jako 
možnosti, jak zvýšit kvalifikaci svých zaměst-
nanců, ale nově je rovněž otevřen pro širokou 
veřejnost,“ říká koordinátorka programu na 
FMV, Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. V průbě-
hu posledních tří let programem prošli zástup-
ci sportovních svazů i aktivní sportovci. Mezi 
nimi například olympioničky basketbalistka 
Ilona Burgrová či atletka Lenka Masná nebo 
šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek 
a lyžařka Klára Křížová. „Program Sportovní 
diplomacie je jednou z cest, jak zvýšit zastou-
pení České republiky v mezinárodních spor-
tovních institucích a posílit tak vliv českého 
sportu ve světě,“ doplňuje Kateřina Kočí.

Zaujal Vás MPA program Sportovní diploma-
cie? Přečtěte si více zde.

https://kmev.vse.cz/
https://kmev.vse.cz/
https://bankaroku.cz/
https://bankaroku.cz/
https://fmv.vse.cz/dalsi-moznosti-studia/sportovni-diplomacie/
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PROGRAM CEMS MIM 
VYUČOVANÝ NA FPH JE DLE 
ŽEBŘÍČKU FINANCIAL TIMES 
14. NEJLEPŠÍM
Magisterský program Master in International 
Management, který je v anglickém jazyce vyučován 
na Fakultě podnikohospodářské, se v aktuálním 
žebříčku „Financial Times Masters in Management 
2021“ umístil na skvělém 14. místě. Jedná se tak 
o historicky nejlepší umístění programu v tomto 
žebříčku a postoupení o osm příček nahoru oproti 
loňskému roku. Navíc jde stejně jako v předchozích 
letech o  nejlépe hodnocený program v  regionu 
střední a východní Evropy.

První místo žebříčku obhájila švýcarská Uni-
versity of St. Gallen. Umístění na druhé pozici 
stejně tak dlouhodobě zaujímá HEC Paris. 
K velké změně ovšem došlo na třetí pozici, 

kam se z loňského 8. místa vyhoupla Univer-
sity College Dublin: Smurfit. Ve všech třech 
případech se jedná o univerzity, které jsou 
stejně jako VŠE členy aliance CEMS.

Klíčovými prvky magisterského programu 
Master in International Management (CEMS) 
jsou vysoká úroveň výuky, kdy je program 
neustále hodnocen a uzpůsobován poža-
davkům CEMS aliance, úzká spolupráce 
s vybranými firemními partnery, mezi které 
patří např. Hilti, Škoda Auto nebo Plzeňský 
Prazdroj, ale také výrazný zahraniční přesah, 
protože studenti programu musí povinně 
absolvovat zahraniční stáž a strávit jeden 

semestr na vybrané zahraniční univerzitě 
z CEMS aliance. Tu aktuálně tvoří 34 špičko-
vých světových univerzit a téměř 70 firem-
ních partnerů.

Hodnocenými kritérii byly v rámci žebříčku 
kariérní posun absolventů programu (včetně 
platových podmínek), diverzita dané školy 
(poměr žen mezi vyučujícími nebo podíl 
mezinárodních studentů), mezinárodní zku-
šenost a výzkum a v neposlední řadě dopl-
ňující kritéria jako počet zapsaných studentů 
nebo jejich podíl na stážích ve firmách.

Celý žebříček je k dispozici zde.

AKADEMICI BYLI OCENĚNI CENOU REKTORA 
ZA PRESTIŽNÍ KNIŽNÍ PUBLIKACI HNED 2X

Na 2. místě byla se spoluautory oceněna ve-
doucí Katedry manažerské psychologie a so-
ciologie, doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. 

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., 
doc. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D., Mgr. 
Jan Hanzlík, Ph.D., prof. Dr. Jale Tosun, 
prof. Dr. Bernhard Kittel

Publikace: Intergenerational Transmission 
and Economic Self-Sufficiency
Nakladatelství Palgrave Macmillan, 2021
ISBN 978-3-030-17497

3. místo spolu se svými kolegy získala Ef-
thymia Kottika, Ph.D., odborná asistentka 
Katedry marketingu.

Efthymia Kottika, Ph.D., PGCert HE, 
FHEA, MSc, Pernille Rydén, Muhammad 
Ismail Hossain, Vatroslav Škare

Publikace: Social Media Storms: Empowe-
ring Leadership Beyond Crisis Management 
Nakladatelství Routledge, Taylor & Francis 
Group, 2021
ISBN 978-0-367-42527-2

V každoroční ceně rektora VŠE za prestižní publikaci se v kategorii „knižní publikace“ za rok 2021 umístily 
hned dvě publikace z FPH. Ocenění byla slavnostně předána na Vědecké radě VŠE 23. listopadu 2021.

https://cemsmim.vse.cz/
https://rankings.ft.com/rankings/5/masters-in-management-2021
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V úterý 11. ledna se uskutečnilo zahajovací 
setkání 1. ročníku mentoringového progra-
mu FPH. Ten je určen studentům a čerstvým 
absolventům fakulty. Počet přihlášek do 
prvního běhu předčil všechna očekávání 
a vybraní mentees na sebe mohou být prá-
vem hrdí. Jejich mentory jsou absolventi 
FPH s mnohaletou praxí (minimálně 7 let 
od promoce) a část z nich tvoří také vybraní 
manažeři z řad korporátních partnerů fakulty 
(Nestlé a PublicIS Groupe). Společně jsou 
připraveni podělit se o své zkušenosti a po-
moci těm, které přechod do praxe teprve 

čeká nebo jsou na začátku svého pracov-
ního života na plný úvazek. Část mentorů 
také s mentees diskutuje jejich rozvíjející se 
podnikání.

Mentoringová setkání vybraných dvojic 
budou probíhat od ledna do října 2022. Již 
nyní ale hledáme další mentory pro další 
běh od ledna 2023. Máte-li chuť rozšířit řady 
mentorů a zároveň jste na FPH promovali 
v roce 2014 či dříve, napište nám. Více infor-
mací je k dispozici na webu http://fph.vse.
cz/mentoring.

FPH ZAHÁJILA 1. ROČNÍK 
MENTORINGOVÉHO PROGRAMU

NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO 
PORADENSTVÍ 2021 PUTUJE NA 
KATEDRU MANAŽERSKÉ PSYCHOLOGIE 
A SOCIOLOGIE FPH

SPUŠTĚNÍ NOVÉHO 
WEBU VEDLEJŠÍCH 
SPECIALIZACÍ FPH
Se začátkem akademického roku 2021/22 
spustila fakulta ucelený web vedlejsky.cz, 
věnovaný vedlejším specializacím FPH. 
Zájemcům o  studium nabízí ucelené 
informace na jednom místě. Absolven-
ti VS navíc mohou vkládat hodnocení. 
Pomozte studentům vybrat si tu nejlepší 
specializaci a přidejte i svůj názor.

Již po třinácté ocenilo Centrum Euroguidan-
ce (Národní pedagogický institut ČR) příkla-
dy dobré praxe v kariérovém poradenství. 
Odborná porota vybrala pět vítězných pří-
spěvků a osm příspěvků navrhla na zvláštní 
uznání. Výsledky národní ceny byly vyhlá-
šeny na konferenci 30. listopadu 2021, kde 
proběhl i kulatý stůl k rozvoji kariérového 
vzdělávání ve školách za účasti zahraničních 
i českých odborníků a zástupců škol.

Národní cenu kariérového poradenství 
2021 v kategorii Příklady dobré praxe se 
zvláštním uznáním za přínos k oboru ka-
riérového poradenství získala Mgr. Vero-
nika Motlová, Ph.D. z Katedry manažerské 
psychologie a sociologie.

Srdečně blahopřejeme!

fph.vse.cz/mentoring
fph.vse.cz/mentoring
https://vedlejsky.cz/
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ÚSPĚCHY STUDENTŮ FPH
I v zimním semestru akademického roku 2021/22 
excelovali naši studenti v různých soutěžích či jim 
byla udělena prestižní ocenění.

Dokonce dvojnásobně byla oceněna Nikola 
Frollová, členka CEVÝZ (Centra laboratorního 
a experimentálního výzkumu) a doktorandka 
na Katedře managementu. Za svůj výzkum 
o tom, jak účastníci vnímají laboratorní ex-
periment zaměřený na podvádění a klam, 
získala nejen Cenu rektora VŠE za vědeckou 
publikační činnost studentů doktorského 
studia, ale také Cenu Josefa Hlávky.

Výsledky studie, na které se podíleli další 
členové týmu, Marek Vranka a Petr Houdek, 
ukazují, že porozumění experimentální situa-
ci a nabídnutým volbám se u účastníků někdy 
výrazně liší od záměrů výzkumníků. Toto je-
jich odlišné vnímání pak může ovlivnit výsled-
ky takového experimentu a jeho případnou 
(ne)replikovatelnost. Studie doporučuje řadu 
opatření pro zkvalitnění metodologie experi-
mentálního laboratorního výzkumu.

Lukáš Valenta zvítězil se svou diplomo-
vou prací „Analýza reorganizací v České re-
publice v letech 2008–2020“ pod vedením 
Jaroslava Schönfelda v soutěži o nejlepší 
studentskou práci na téma Turnaround 
management za rok 2021. Výsledky své 
práce představil před zaplněným sálem 

v České národní bance na letošním ročníku 
Restrukturalizačního fóra. Jeho výstup je 
k dispozici na YouTube zde. Lukáš je aktuálně 
doktorandem na Katedře strategie.

Dalším úspěchem je vítězství studentky 
navazujícího magisterského programu Ma-
nagement, Lucie Mařanové, ve studentské 
soutěži České manažerské asociace, do 
které se zapojili studenti českých veřejných 
i soukromých vysokých škol. 

Studentská soutěž o nejlepší esej byla vy-
hlášena v rámci 28. ročníku soutěže Mana-
žer roku. Byla koncipována jako zpracování 
práce na předem stanovené téma. Pro tento 
rok studentské soutěže byla vybrána témata 
„Nové profese budoucnosti“ a „Krizový ma-
nagement“. Diplomy byly předány 19. října 
na Žofíně při příležitosti vyhlášení Manaže-
ra roku. Esej Lucie Mařanové je dostupná 
v článku zde.

V národním finále i evropském semifinále 
The European Ethics Bowl (EEB) zvítězil 
tým Ratio, složený ze studentů FPH. EEB je 
soutěž, v rámci které 3členné studentské 
týmy analyzují a diskutují etická dilemata 
spojená s prací, organizacemi a podnikáním. 
Tématem ročníku 2020 bylo: „Environmen-
tal Challenges„. Tomáš Kalabis, Kristýna 
Matoušková a Ester Valkovičová pokaždé 
dokázali přesvědčit porotu svou argumen-
tací a řešením krátkých případových studií 
založených právě na etickém dilematu. 

KATEDRA LOGISTIKY JE 
I NADÁLE DRŽITELEM 
MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ 
AKREDITACE CELOG 
EVROPSKÉ LOGISTICKÉ 
ASOCIACE
Katedra logistiky FPH na podzim 2021 
obhájila udělení mezinárodní odborné 
akreditace pro vedlejší specializaci 3LT 
Logistika – mezinárodní přeprava a za-
sílatelství podle mezinárodních odbor-
ných pravidel cELog Evropské logistické 
asociace.

Na základě úspěšného ukončení kom-
plexního reakreditačního procesu je ka-
tedra i nadále oprávněna absolventům 
své VS udělovat certifikáty Evropské logi-
stické asociace (ELA) cELog s platností až 
do roku 2024. Certifikát ECBL osvědčuje 
odpovídající odborné znalosti, které jsou 
v souladu s uznávanými evropskými od-
bornými standardy.

Držiteli této mezinárodní profesní akre-
ditace je méně než třicet programů pro 
odbornou oblast logistiky/supply cha-
in managementu na univerzitách dnes 
už nejen v  Evropě. Katedra logistiky 
je jedním ze dvou pracovišť veřejných 
vysokých škol v ČR, která mohou tyto 
certifikáty udělovat. Certifikát cELog 
absolventům osvědčuje příslušné od-
borné, mezinárodně uznané vzdělání 
a mj. může také pomoci při hledání za-
městnání nejen v Evropě, ale i v někte-
rých dalších mimoevropských státech. 
Zaměstnavatelům certifikát garantuje 
příslušné odborné znalosti nejen přímo 
v logistice, ale např. i v oblasti přepravy 
a zasílatelství, nákupu, resp. logistických 
obchodních operacích apod.

https://youtu.be/F4PNs9tY6XE
https://manazerroku.cz/predstavujeme-viteze-souteze-studentskych-eseji-pri-manazerovi-roku-2020/
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ROZHOVOR: 
LUCIE GEROLDOVÁ, 
PROJEKT MUMDOO
Lucie Geroldová je absolventkou bakalářského 
oboru Mezinárodní studia – diplomacie na 
Fakultě mezinárodních vztahů. Poté na FPH 
absolvovala navazující magisterský program 
Master in International Management/ CEMS. Nyní 
s kamarádkou a bývalou kolegyní rozjíždí platformu 
Mumdoo. Ta propojuje expertky s několikaletou 
pracovní zkušeností z  různých oborů (které jsou 
doma s dětmi), s firmami (kterým schází interní 
kapacita a expertiza pro různé specifické krátkodobé 
projekty). Cílem projektu je zprostředkování 
zajímavé a relevantní projektové práce pro aktivní 
a šikovné ženy/maminky, které nechtějí s příchodem 
miminka zanechat práce.

Lucko, mohla bys nám přiblížit, jak platfor-
ma Mumdoo funguje?
Mumdoo je založené na projektové bázi, za-
měřujeme se na krátkodobé specifické úkoly, 
na něž firmy nemají interní kapacitu nebo 
expertizu, kterou naopak disponují zkušené 
profesionálky, které jsou momentálně doma 
s malými dětmi. Například nás osloví firma, 
že potřebuje revizi marketingové strategie 
s návrhem konkrétních kroků a následně 
i výpomoc s exekucí. My v naší databázi ma-
minek-expertek najdeme tu nejvhodnější 
kandidátku, a pokud se vzájemně na obsa-
hu i rozsahu projektu dohodnou, začnou 
v řádu dnů na projektu pracovat. Výhodou 
pro firmy je, že všechny maminky-expertky 
v naší databázi jsou ověřené profesionálky, 
mají relevantní zkušenost a volnou kapacitu 
na projektu okamžitě začít. Pro mámy je vel-
kou motivací to, že zůstanou v kontaktu se 
svým oborem, rozvíjejí se a zároveň trošku 
vypadnou ze světa celodenní péče o mi-
minko a dělají něco, co jim zaměstná hlavu.

Co stálo za vznikem Mumdoo?
Prvotní nápad přišel, jak tomu bývá, z vlast-
ní akutní potřeby – obě s Kristýnou máme 
malé děti narozené v létě 2020, a když jsme 
se pár měsíců po jejich narození rozkoukaly 
a začaly hledat nějakou flexibilní, zajímavou 
práci, kde bychom mohly zužitkovat své ně-
kolikaleté zkušenosti a zároveň mohly přes 
den čas věnovat především dětem, narazily 
jsme. Jsme obě z podobného těsta v tom 

smyslu, že nemáme rády neproduktivní 
čas – ačkoli nás samozřejmě mateřství na 
mnoha úrovních naplňuje a baví, bylo pro 
nás náročné sžít se s novou realitou, kdy 
z nabitého programu a absolutní volnosti 
před mateřstvím jsme najednou měly jeden 
den jako druhý, rozdělený do tří až čtyř ho-
dinových intervalů mezi krmením, na jehož 
konci jsme měly pocit, že za námi není žádná 
viditelná „práce“.

Zároveň jsme věděly, že se zatím nechceme 
vrátit do předchozí práce ani na zkrácený úva-
zek a zároveň ani nechceme dělat nekreativní 
backoffice úkoly, přepisovat čísla z tabulek 
do prezentací nebo něco podobného, co se 
často prezentuje jako „ideální“ práce pro ženy 
na mateřské. Ani po intenzivním hledání jsme 
nenašly možnost, jak relevantně a flexibilně 
využít své profesní zkušenosti, a zároveň jsme 
obě cítily, že nutně potřebujeme nějak zapojit 
hlavu, jak se říká. Ve svém okolí máme mnoho 
mladých maminek, které řešily podobnou 
situaci, a tak jsme si řekly, že zkusíme vybu-
dovat nástroj, platformu, která to umožní.

Jaká je přesně Tvoje role v tomto projektu? 
Na projektu v  tuto chvíli pracujeme na 
denní bázi dvě a role na papíře ani v realitě 
moc rozdělené nemáme. Je pro nás klíčová 
vzájemná zastupitelnost – když má jedna 
z nás zrovna plné ruce a hasí nějaké problé-
my s miminkem, druhá může štafetu bez 
problému převzít a úkol dotáhnout. Jediný 

rozdíl v rolích je, že já řeším administrativu 
směrem k již aktivním expertkám a fakturaci 
klientům, Kristýna je zase fantasticky lidsky 
orientovaná a  řeší velkou část procesu 
přijímání nových maminek do databáze. 
Snažíme se být systematické, na každou 
zdánlivou drobnost máme nějakou sdílenou 
tabulku, protože co si nenapíšeme, do večera 
úspěšně zapomeneme 😊

V jaké fázi nyní tento projekt je? Zafungo-
valo už nějaké propojení firmy s maminkou-
-expertkou?
První miniprojekty jsme měly loni v květ-
nu pro naše FFF – friends, family and fools 
😊 Od té doby máme za sebou už desítky 
projektů, převážně s malými a středními fir-
mami, které se liší v rozsahu i délce trvání 
– od jednorázových překladů nebo přípra-
vy marketingových materiálů po tříměsíční 
předvánoční online kampaň nebo formulaci 
marketingové strategie na příští roky. Tato 
variabilita co do záběru je možná díky vy-
soké diverzitě zkušeností, které mají „naše“ 
maminky-expertky. V databázi máme v tuto 
chvíli skoro 50 aktivních ověřených profe-
sionálek, které prošly naším screeningem, 
a velká část z nich už s námi i na nějakém 
projektu pracovala. Dohromady jsme byly 
v kontaktu už s téměř 150 zájemkyněmi.

Věříme, že situace na trhu je pro koncept 
Mumdoo příznivá, firmy jsou i díky pandemii 
daleko víc nakloněné práci z domova, navíc 
v  kombinaci s  rekordní nezaměstnaností 
nedává smysl nechat zkušenosti a volnou 
kapacitu žen s malými dětmi nechat ležet 
ladem. Snažíme se stále aktivně rozšiřovat 
databázi expertek, které mají alespoň tři 
roky pracovních zkušeností, jelikož síla této 
komunity je klíčová pro náš růst v příštím roce.

Co si od tohoto projektu slibujete?
Přály bychom si, aby se změnil svět žen, které 
jsou doma s malými dětmi a přejí si nějakým 
způsobem rozvíjet své zkušenosti – aby ma-
teřství automaticky neznamenalo otočku 
života o 180° a ukotvení u miminka, ale aby 
existovala možnost, jak si flexibilně a zcela 
podle vlastních možností udržet kontakt se 
svým oborem a nadále se v něm zlepšovat.

Zpětná vazba z obou stran je zatím pozi-
tivní – expertky jsou nadšené, že mohou 
aktivně zapojit své zkušenosti a být vtažené 
do nějakého zábavného projektu. Firmy, 

https://www.mumdoo.cz/
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kterým napříč obory chybí lidé, vítají ex-
pertizu, kterou díky Mumdoo mohou do 
své firmy přivést a získat tak nejen šikovné 
ruce a hlavu na daný projekt, ale i čerstvou 
perspektivu zvnějšku.

Jaké to je rozjíždět takovouto platformu? Co 
bylo pro Tebe nejsložitější?
Zcela upřímně, občas je to trošku blázinec 
😊 Několikrát se stalo, že jsme na videoho-
vorech s klienty měly děti na klíně a snažily 
jsme se je udržet v klidu za každou cenu. 
Ohromně nás to budování a  vytváření 
komunity baví, a  máme velké štěstí na 
chápavé klienty, kteří tolerují všechna úskalí 
spolupráce s maminkami malých dětí, jako 
jsou například telefonáty na procházce 
s kočárkem nebo ve večerních hodinách.

Jednoznačně nejnáročnější bylo promys-
let všechny procesy, jak zprostředkovávání 
projektové výpomoci nejlépe uchopit a vy-
myslet rozumný systém brzd a rovnováh, 
abychom firmám opravdu nabízely jen 
osvědčené expertky, maminkám pak zase 
jen zajímavé projekty, které odpovídají jejich 
specializaci i kapacitě, a aby všechno bylo 
administrativně správně zaštítěné, trans-
parentní a co nejjednodušší pro všechny 
zúčastněné strany.

Kde sháníte maminky-expertky s relevant-
ními zkušenostmi?
Na začátku byly zdrojem naše kamarádky, 
bývalé kolegyně a spolužačky, o kterých 
jsme věděly, že mají několikaleté zkušenos-
ti z různých oblastí marketingu. Následně 
jsme spustily Mumdoo profil na Instagramu, 
LinkedInu a webu, a tyto kanály jsme šířily 
mezi své kontakty. Dobrým „zdrojem“ zku-
šených profesionálek byla i Facebooková 
skupina Holky z Marketingu, kde je přibližně 
třicet tisíc holek-markeťaček. Tímto způso-
bem zatím stále pokračujeme a snažíme se 
databázi expertek postupně víc a víc rozši-
řovat – jak co do počtu profesionálek, tak 
i z hlediska nabízené expertizy, a aktivně 
stále hledáme akční maminky s několika-
letou pracovní zkušeností.

Jakou roli v tom všem hraje to, že jsi absol-
ventkou programu CEMS? Pomohly Ti nějak 
znalosti získané během studia?
CEMS mě jednoznačně ovlivnil při rozhodo-
vání, zda se vůbec pouštět do vlastního pro-
jektu. Jednak určitým způsobem formoval 

můj vlastní přístup k podnikání a aktivnímu 
hledání příležitostí, ale hlavně z pohledu 
lidí, které jsem během studií potkala v Praze 
i v zahraničí. Mnoha z nich jsem v někte-
rém bodě definování konceptu Mumdoo 
volala nebo psala, ptala se na jejich názor 
a zpětnou vazbu, jaká vidí rizika či prosi-
la o konkrétní radu. Moji bývalí spolužáci 
a spolužačky jsou motivovaní, úspěšní a ne-
bojácní, a vidět, kolik z nich si úspěšně probíjí 
cestu businessem, ať už vlastním nebo jako 
součást zajímavých startupů, pro mě je vel-
kou hnací silou.

Jaké máš plány s Mumdoo do budoucna?
Do budoucna bychom rády rozšířily záběr 
služeb, které budou „naše“ maminky-expert-
ky pokrývat. V současnosti se zaměřujeme 
na nejrůznější oblasti marketingu, od opera-
tivy až po strategické poradenství. Klientům 
momentálně nabízíme výpomoc s copywri-
tingem, překlady, grafikou, správou sociál-
ních sítí, placenou online reklamou, analýzou 
dat nebo se strategickým marketingem a bu-
dováním značek. Dovedeme si představit, 
že se bude nabídka oblastí rozšiřovat s tím, 
jak se bude rozrůstat naše databáze – zatím 
to vypadá nejpravděpodobněji na směr do 
projektového řízení, pořádání eventů nebo 
specifického poradenství – ať už daňového, 
účetního, HR či právního.

A taky máme necelý rok na to se dostat 
do Forbes žebříčku 30 pod 30, tak nám 
držte palce!

STUDENTI CEMS ZÍSKALI 
PRVNÍ TŘI MÍSTA 
V SOUTĚŽI STARTUP VŠE

V úterý 14.12. 2021 proběhla soutěž Star-
tup VŠE organizovaná Katedrou podni-
kání a podnikatelským akcelerátorem 
xPORT VŠE. Studentské týmy soutěžily 
o stipendium ve výši 40 000 Kč na pod-
poru inovativního podnikání. Do finále 
bylo z  přihlášek vybráno sedm týmů 
z celé VŠE.

V pětičlenné porotě zasedli zástupci 
akademické sféry i investorské komuni-
ty. Za investory byla v porotě Vladimíra 
Josefiová z venture fondu Reflex Capi-
tal, která působí také jako CFO startupu 
Spaceti. Dále v porotě zasedla Zuzana 
Ondrejová z J&T Ventures. Vítězný tým 
vybíral také Matěj Zabadal z V-Sharp 
Ventures. Akademickou sféru repre-
zentoval vedoucí Katedry podnikání 
a proděkan pro vědu a výzkum Fakulty 
podnikohospodářské prof. Martin Lukeš. 
Akcelerátor xPORT VŠE v porotě zastu-
poval Jakub Stránský, zkušený mentor 
a zakladatel startupu Techambition.

Týmy čekala online prezentace ve for-
mátu „startup pitch“ a následná diskuse 
s porotou. Tu zajímala velikost problé-
mu, který startup řeší, schopnost týmu 
dodat produkt na trh a potenciál na dy-
namický růst.

TITUL STARTUP VŠE ZÍSKAL TÝM 
SUNAWARE.

SunAware řeší negativní dopady UV 
záření na dětskou pleť. Jejich první pro-
dukt je čepice, která upozorní rodiče 
v případě přílišného vystavení pokožky 
slunečním paprskům. Základem řešení 
je chytrá textilie, která podle množství 
UV záření mění svou barvu a tím rodiče 
varuje. Tým SunAware chce postupně 
rozšiřovat produktovou nabídku o další 
chytré textilie.

https://kpo.vse.cz/
https://kpo.vse.cz/
https://www.xport.cz/
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NADCHÁZEJÍCÍ KURZY

DLOUHODOBÉ 
KURZY 
A AKADEMIE

EXEKUTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ | KURZY 
FPH VŠE (VSE.CZ)

Manažerské vzdělávání
Fakulta podnikohospodářská posky-
tuje prostřednictvím Institutu man-
agementu příležitosti k prohloubení 
Vašeho postgraduálního vzdělávání. 
Můžete si vybrat z krátkých tematic-
kých kurzů či dlouhodobých progra-
mů a akademií, případně nechat se-
stavit kurz na míru dle Vašich potřeb.

Duševní zdraví

12.1. 2022 
PREZENČNÍ KURZ
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A PREVENCE VY-
HOŘENÍ | KURZY FPH VŠE (VSE.CZ)

Rodinná rada

25.3. 2022 
PREZENČNÍ KURZ
20.5. 2022 
PREZENČNÍ KURZ
RODINNÁ RADA | KURZY FPH VŠE 
(VSE.CZ)

Akademie managementu udržitelnosti
AKADEMIE MANAGEMENTU UDRŽI-
TELNOSTI | AMMUR

Ekonomické minimum pro insolvenční 
správce
EKONOMICKÉ MINIMUM PRO INSOL-
VENČNÍ SPRÁVCE | KURZY FPH VŠE 
(VSE.CZ)

Exekutivní MBA program
STUDIUM MBA V PRAZE – EXEKUTIV-
NÍ MBA FPH VŠE – VYSOKÁ ŠKOLA  
EKONOMICKÁ V PRAZE (VSE.CZ)

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

Mezigenerační předávání 
rodinného podniku

18.2. 2022 
PREZENČNÍ KURZ
MEZIGENERAČNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
RODINNÉHO PODNIKU | KURZY 
FPH VŠE (VSE.CZ)

V kurzu se zaměříme na to, jak zvládat komu-
nikaci v rodinné firmě a jak úspěšně předat 
rodinnou firmu a současně zachovat ideální 
rodinné vztahy. Kurz je určen pro majitele 
rodinných podniků, kteří řeší nástupnictví. 
Kurz vede profesor Jiří Hnilica, který je zakla-
datelem Centra pro rodinné firmy při Fakultě 
podnikohospodářské VŠE.

Age management

13.1. 2022 
PREZENČNÍ KURZ
AGE MANAGEMENT – VÍCE  
GENERACÍ NA JEDNOM PRACOVIŠTI 
| KURZY FPH VŠE (VSE.CZ)

V kurzu se dozvíte, jak porozumět rozdílům 
v motivaci, přístupu k práci i očekávání jed-
notlivých věkových skupin zaměstnanců 
a jak k tomu přizpůsobit pracovní postu-
py a procesy. Kurz vede doktorka Kateřina 
Legnerová, zkušená expertka v oblasti HR, 
koučka a konzultantka, která působí na Kate-
dře personalistiky VŠE v Praze a je ředitelkou 
Akademie personalistiky.

Rodinné firmy představují nejčastější organi-
zační formu podnikání. Tvoří 60-80 % z cel-
kového počtu firem a podobným procentem 
se podílejí i na HDP či zaměstnanosti.

V rodinné firmě je nejdůležitějším stake-
holderem rodina. Přesto se rodině a jejímu 
vztahu k podnikání věnuje často pouze mi-
nimální pozornost. Smyslem rodinné rady je 
tento vztah řídit s cílem, aby mohli společně 
všichni členové bok po boku fungovat a vzá-
jemně se posilovat.

Kurz vede profesor Jiří Hnilica, který je zakla-
datelem Centra pro rodinné firmy při Fakultě 
podnikohospodářské VŠE.

KONTAKT 
PRO EXEKUTIVNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ

Lucie Pacovská

Koordinátorka 
exekutivního vzdělávání 
lucie.pacovska@vse.cz

https://kurzyfph.vse.cz/
https://kurzyfph.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/rodinna-rada
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/rodinna-rada
https://ammur.cz/akademie/
https://ammur.cz/akademie/
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/ekonomicke-minimum-pro-insolvencni-spravce
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/ekonomicke-minimum-pro-insolvencni-spravce
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/ekonomicke-minimum-pro-insolvencni-spravce
https://emba.vse.cz/
https://emba.vse.cz/
https://emba.vse.cz/
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/predavani-rodinne-firmy?utm_source=nwl&utm_campaign=dusevni-zdravi&utm_content=article-img-1&utm_medium=email
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/predavani-rodinne-firmy?utm_source=nwl&utm_campaign=dusevni-zdravi&utm_content=article-img-1&utm_medium=email
https://kurzyfph.vse.cz/cs/detail-kurzu/predavani-rodinne-firmy?utm_source=nwl&utm_campaign=dusevni-zdravi&utm_content=article-img-1&utm_medium=email
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
mailto:lucie.pacovska%40vse.cz?subject=
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Od letního semestru 2019/2020, kdy na 
našem území vypukla pandemie koronaviru, 
procházela Národohospodářská fakulta 
VŠE (NF VŠE) stejně jako ostatní vzdělávací 
instituce jedním z  nejtěžších období za 
poslední dekády. Komplikace spojené 
především s  nuceným přechodem na 
distanční formu výuky však na počátku 
tohoto semestru konečně ustaly a studenti 
se tak opět mohou setkávat s vyučujícími 
v nenahraditelné prezenční formě.

NF VŠE zvládla přechod na distanční formu 
výuky bravurně. Jako jedna z prvních fakult 
dokázala převést do on-line výuky všechny 
vyučované kurzy, jejichž formu v průběhu 

pandemie prostřednictvím moderních tech-
nologií vyučující zdokonalili tak, aby byla pro 
studenty co nejvíce komfortní. NF VŠE jako 
jediná ze všech fakult VŠE navíc udržela po ce-
lou dobu pandemie prezenční způsob zkouše-
ní, čímž v očích zaměstnavatelů udržela svou 
prestiž před devalvací získaného vzdělání. 

Distanční způsob výuky ovšem nikdy nemů-
že být dokonalým substitutem ke způsobu 
prezenčnímu, a tak návrat do poslucháren 
studenty i vyučující nesmírně potěšil a dodal 
oběma stranám nový elán do výuky. Studen-
ti se opět mohou v rámci studia potkávat se 
svými spolužáky, upevňovat svá přátelství 
a v neposlední řadě aktivně zasahovat do 

výuky a bez ostychu pokládat vyučujícím 
své zvídavé dotazy. Vyučující s potěšením 
přivítali, že se intenzita interakce mezi nimi 
a studenty vrátila zpět do období před vy-
puknutím pandemie, protože pouze přímý 
kontakt se studenty jim umožní vysvětlit 
probíranou látku se všemi nejasnostmi tím 
nejlepším možným způsobem.

Na dalších stránkách se dočtete o aktuálním 
dění na NF VŠE, o mediálních vystoupeních 
a publikační činnosti členů fakulty a o čin-
nostech Klubu absolventů NF VŠE. Přejeme 
Vám příjemné čtení.

DĚNÍ NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTĚ
KONFERENCE SOCIÁLNÍ POLITIKA 2021
Katedrou hospodářské a sociální politiky 
NF VŠE byla dne 25. listopadu 2021 uspo-
řádána konference Sociální politiky 2021. 
Letošní ročník se týkal tématu “Koronavirus 
jako impuls ke změnám”. V rámci konference 
se diskutovala nejrůznější témata sociálních 
politik v ČR i v zahraničí, ale i problematika 
koronavirové krize nebo politiky zdravotnic-
tví. Jedním z hlavních řečníků na konferenci 
potom byl i pan proděkan NF VŠE prof. Ing. 
Vojtěch Krebs, CSc., který byl garantem celé 
akce. Samotná konference se konala pod 
záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž 
představitelé byli na konferenci přítomni. 
Pro více informací o konferenci navštivte 
web www.socialni-politika.cz.

SLAVNOSTNÍ ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMEČKU NF VŠE
Za pomoci organizace kolektivu NF VŠE 
proběhlo dne 1. prosince 2021 slavnostní 
zdobení vánočního stromečku fakulty. Celá 
akce byla spojená s malým občerstvením 
a možností neformálního setkání vyučujících 
se studenty a dalšími přáteli NF VŠE. Během 
setkání bylo na místě možné zakoupit za 
dobrovolný příspěvek vánoční ozdobu na 
fakultní stromeček, a tím tak přispět han-
dicapovaným studentům VŠE. Jak již bývá 
zvykem, během zdobení stromečku taktéž 
proběhlo vystoupení dětí z mateřské školky 
Lvíčata. Více informací o akci se dozvíte na 
webových stránkách NF VŠE.

www.socialni-politika.cz/
https://nf.vse.cz/aktuality/probehlo-zdobeni-vanocniho-stromecku-nf-vse/
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PUBLIKAČNÍ VÝSTUPY ČLENŮ NF VŠE
Akademici z NF VŠE vykázali v roce 2021 jako obvykle velmi pestrou a bohatou publikační činnost.

Profesor Jan Čadil a kol.: Likely winners 
and losers in upcoming COVID-19 econo-
mic crisis – lessons learned from the GFC
Trojice autorů, mezi kterými byl i profesor 
Jan Čadil z Katedry ekonomie, vydala v září 
článek zabývající se vlivem globální finanční 
krize na podnikatelskou sféru v České repub-
lice. Autoři došli k závěru, že mikro a malé 
podniky jsou nejzranitelnějšími subjekty trhu 
s ohledem na vnější šoky, jakými je například 
globální finanční krize. Autoři rovněž došli 
k závěru, že technologická úroveň podniků 
hraje důležitou roli v období, které následuje 
po krizi, zvláště v případě mikro podniků ori-
entovaných na výrobu. Článek naleznete zde.

Doktorka Klára Čermáková: Effects of 
Expansionary Monatary Policy on Agri-
cultural Commodities Market
Paní doktorka Čermáková z Katedry eko-
nomie publikovala článek ve švýcarském 
periodiku MDPI. V článku se věnuje vlivům 
vybraných monetárních politik na ceny tří 
zemědělských komodit, a sice sóji, kukuřice 
a cukru. Druhotně se článek věnuje formo-
vání cen těchto komodit v průběhu období 
expanzivní monetární politiky za účelem 
lepšího pochopení skutečnosti, jak jsou tyto 
cenové formace ovlivněny nekonvenčními 
nástroji měnové politiky. Paní doktorka Čer-
máková došla k závěru, že ceny kukuřice ne-
reagují na testované monetární indikátory. 
Výzkum rovněž potvrdil, že ceny sóji reagují 
na směnné kurzy v zemích, ve kterých je sója 
produkována. Článek naleznete zde.

Doktorka Adéla Zubíková, inženýrka 
Katarína Švejnová Höesová a profesor 
Zdeněk Chytil: Vybrané determinanty 
zaměstnanosti osob v postproduktiv-
ním věku na trhu práce v České a Slo-
venské republice
Autorský kolektiv ve složení Dr. Zubíkové, Ing. 
Švejnové Höesové a prof. Chytila publikoval 
článek, ve kterém byl zkoumán vývoj zaměst-
nanosti osob ve věku 65-69 let na trhu práce 
v České republice a Slovenské republice. Au-
torský tým si stanovil tři hypotézy týkající se 
vlivu výše důchodů, zdraví a vzdělanosti na 
participaci starších osob na trhu práce. Tyto 
hypotézy byly následně zkoumány na příkla-

dech České a Slovenské republiky v letech 
1998-2017. Autorský tým zkoumal zvolené 
determinanty pomocí regresní analýzy pa-
nelových dat. Článek naleznete zde.

Doktor Pavel Potužák: Demand for Mo-
ney and Hayekian Triangles
Pan doktor Potužák z Katedry ekonomie na-
psal článek do španělského periodika Procesos 
de Mercado, ve kterém se zabýval rakouskou 
teorií cyklu a grafickým konceptem takzvané-
ho Hayekova trojúhelníku. Analýza ukazuje, že 
není zcela jasné, jak změny v poptávce po pe-
nězích ovlivňují úrokovou sazbu a zda mohou 
změnit přirozenou úroveň této klíčové ceny 
v ekonomice. Článek naleznete zde.

Doktor Miroslav Titze a kol.: Praktické 
příklady z makroekonomické analýzy
V září bylo univerzitním nakladatelstvím 
Oeconomica publikováno druhé vydání 
publikace ,,Praktické příklady z makroekono-
mické analýzy´ .́ Mezi autory této publikace 
patří pan Dr. Miroslav Titze, paní doc. Eva 
Zamrazilová a pan Dr. Petr Pavelek z Katedry 
hospodářské a sociální politiky. Publikace je 
komplexním praktickým rámcem pro výuku 
makroekonomické analýzy, kterou autoři 
této publikace na NF VŠE vyučují. Publikaci 
naleznete zde.

Doktor Lukáš Augustin Máslo: Guilds 
and competition: a response to objecti-
ons of laissez faire
Pan doktor Lukáš Augustin Máslo publikoval 
v periodiku International Journal of Social 
Sciences článek, ve kterém se zabýval námit-
kami laissez-faire vůči cechovnímu systému 
z pohledu katolické sociální nauky. Ta prezen-
tuje ekonomické argumenty pro obnovení 
cechovního systému jakožto funkčního eko-
nomického modelu. Pan doktor Máslo došel 
mimo jiné k závěru, že mezinárodní dělba 
práce je kompatibilní s cechovním systémem, 
přičemž s respektem k principu raison d´e-
tre cechů konstatuje, že stát by měl chránit 
existující domácí výrobce před zahraniční 
konkurencí. Zároveň by ale prostřednictvím 
domácích náhražek zahraničních výrobků 
neměl bránit zahraničním firmám, aby vstou-
pily na tuzemský trh. Článek naleznete zde.

Profesor Václav Klaus: Tranformace 
v ČR: cesta ke svobodě a prosperitě
K příležitosti svých 80. narozenin vydal v na-
kladatelství Oeconomica pan profesor Vác-
lav Klaus z Katedry hospodářské a sociální 
politiky knihu „Transformace v ČR: cesta ke 
svobodě a prosperitě“. Tato publikace je oje-
dinělým a uceleným obrazem transformační 
postkomunistické éry pohledem jejího hlav-
ního hybatele. Emeritní prezident svůj text 
konstruuje se snahou o načrtnutí širšího kon-
textu české transformační éry a s vědomím, 
že učebnice je určena především generaci 
narozené až po ukončení klíčových okamžiků 
naší transformace. 

SMUTEČNÍ 
OZNÁMENÍ
Dne 27. října 2021 nás navždy opustil vá-
žený kolega a výjimečný člověk doc. Ing. 
Slavoj Czesaný, DrSc., který dlouhá léta 
působil na Katedře hospodářské a sociální 
politiky NF VŠE. Doc. Ing. Slavoj Czesaný, 
DrSc. se ve své vědecké a pedagogické 
práci specializoval především na tématiku 
teoretických, metodologických a prak-
tických aspektů hospodářského cyklu, 
problematiku makroekonomické analý-
zy, vnitřní a vnější (ne)rovnováhy, struk-
turálních změn v ekonomice, pozice ČR 
v mezinárodním srovnání, odvětvových 
analýz a expertíz hospodářské politiky. 
Byl taktéž členem Vědecké rady NF VŠE. 
Smuteční zprávu si můžete přečíst na zde.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEEE-10-2020-0374/full/html
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9317
https://polek.vse.cz/artkey/pol-202102-0002_vybrane-determinanty-zamestnanosti-osob-v-postproduktivnim-veku-na-trhu-prace-v-ceske-a-slovenske-republice.php?back=/magno/pol/2021/mn2.php?secid=1
https://www.procesosdemercado.com/index.php/inicio/article/view/713
https://oeconomica.vse.cz/wp-content/uploads/publication/21470/Titze_Prakticke-priklady-z-makroekonomicke-analyzy.pdf
https://www.eurrec.org/ijoss-article-116960
https://oeconomica.vse.cz/publikace/transformace-v-cr-cesta-ke-svobode-a-prosperite/
https://oeconomica.vse.cz/publikace/transformace-v-cr-cesta-ke-svobode-a-prosperite/
https://nf.vse.cz/aktuality/smutecni-zprava-opustil-nas-dlouholety-kolega-doc-ing-slavoj-czesany-drsc/
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MEDIÁLNÍ VYSTOUPENÍ ČLENŮ NF VŠE
I  na podzim 2021 byli akademičtí a  vědečtí 
pracovníci z NF VŠE velmi hojně zváni do médií. 
Jejich vystoupení měla značný mediální dosah. 
My Vám zde nastíníme malou ukázku některých 
takových vystoupení.

Dr. Jan Skopeček 
– ČT24 (12. října 2021)
Dne 12. října 2021 byl hos-
tem pořadu Události ko-
mentáře (ČT24) znovuzvo-
lený poslanec Parlamentu 

České republiky a čerstvý absolvent doktor-
ského stupně studia Dr. Jan Skopeček. V po-
řadu debatoval s ministryní financí Alenou 
Schillerovou na téma povolební situace. Pan 
poslanec Skopeček v pořadu odmítl jakéko-
liv výtky vůči vítězné pětikoalici a zdůraznil, 
že k žádným konfliktům uvnitř koalice nedo-
chází. Podle pana poslance Skopečka spo-
lupráce funguje dobře a začínají se hledat 
shody na programovém prohlášení. Zároveň 
interpretoval výsledek voleb tak, že voliči 
zcela jasně odmítli současnou vládní garni-
turu a ukázali, že chtějí změnu politických 
poměrů v České republice. Jeho vystoupení 
můžete zhlédnout zde.

Ing. Štěpán Křeček 
– Hospodářské noviny 
(14. října 2021)
Dne 14. října 2021 publiko-
val student doktorského 
programu Hospodářská 

politika Ing. Štěpán Křeček komentář, ve 
kterém se zabýval iracionalitou některých 
investorů, kteří se mylně domnívají, že jsou 
při sestavování investičních portfolií raci-
onální. Dle pana inženýra Křečka mnoho 
investorů bere v potaz již utopené náklady, 
které investory nutí poměřovat vyhlídky in-
vestic vzhledem k realizované nákupní ceně. 
Dle pana inženýra Křečka z tohoto důvodu 
mnoho investorů podléhá klamu utopených 
nákladů, a tak raději realizují malý zisk. Ko-
mentář je k přečtení zde.

Doc. Eva Zamrazilová 
– Aktualne.cz 
(15. října 2021) 

15. října 2021 zveřejnil 
server Aktuálně.cz výsled-

ky ankety na téma jak vylepšit Česko, pro-
vedené mezi několika českými ekonomy. 
Mezi dotazovanými byla i paní docentka 
Eva Zamrazilová z Národohospodářské fa-
kulty a Národní rozpočtové rady. Ta v an-
ketě zdůraznila, že před nastupující vládou 
je velmi nelehký úkol. Dle paní docentky 
je aktuálním hlavním úkolem nové vlády 
přepracování návrhu státního rozpočtu na 
rok 2022. Paní docentka také podotkla, že 
bude potřeba, aby nastupující vláda jednala 
s Evropskou komisí ohledně uvolnění trhu 
emisních povolenek. Závěrem paní docent-
ka vznesla názor, že by nová vláda měla 
vyřešit bydlení pro sociálně slabé seniory 
a mladé rodiny. Anketu naleznete zde.

Dr. Lukáš Kovanda 
– ČT24 (29. října 2021)
V mediálním prostoru se 
také často objevoval hlav-
ní ekonom společnosti 
Trinity Bank Dr. Lukáš 

Kovanda, který například 29. října 2021 ve 
vysílání České televize komentoval odhad 
Českého statistického úřadu, podle kte-
rého česká ekonomika ve třetím čtvrtletí 
meziročně vzrostla o 2,8 %. Dr. Kovanda ve 
vysílání konstatoval, že česká ekonomika 
neselhala. Ačkoliv mezinárodní analytici 
počítali s růstem 3,2 %, výsledek není pod-
le Dr. Kovandy vůbec špatný. Vystoupení 
můžete zhlédnout zde.

Doc. Miroslav Ševčík 
– CNN Prima News 
(1. listopadu 2021)
Dne 1. listopadu 2021 byl 
účastníkem vysílání CNN 
Prima News proděkan pro 

studium doc. Miroslav Ševčík, který spolu 
s prezidentem Svazu obchodu a cestov-

ního ruchu debatoval ohledně energetic-
ké politiky Evropské unie. Pan proděkan 
se vyjadřoval k problematice měření míry 
inflace  s ohledem na změny spotřebitel-
ského koše v čase. Dále v pořadu kritizoval 
nezodpovědnou zelenou politiku Evropské 
unie, kterou přirovnal k ekonomické politice 
Sovětského svazu pod vedením Vladimíra 
Iljiče Lenina. V neposlední řadě pan prodě-
kan konstatoval, že je nesmyslné bránit udě-
lování pracovních povolení na délku tří až 
šesti měsíců pro cizince, kteří chtějí opravdu 
pracovat. Vystoupení můžete zhlédnout zde.

Dr. Jan Skopeček 
– ČT24 (2. listopadu 2021)
Dne 2. listopadu 2021 byl 
pan poslanec Skopeček 
hostem pořadu Události 
komentáře České televize, 

kde debatoval s ministryní Janou Maláčovou 
na téma zvyšujících se cen energií. Pan po-
slanec v pořadu zdůraznil nutnost poskytnu-
tí pomoci klientům zkrachovalé energetické 
společnosti Bohemia Energy, a poté prověřit 
roli Energetického regulačního úřadu v celé 
kauze. Pan poslanec v pořadu dále zkritizo-
val ministryni Maláčovou za nečinnost při 
řešení vzniklé situace, a že se snaží celý pro-
blém přesunout na Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Pan doktor Skopeček považuje 
také za důležité kompenzovat dodavatele 
poslední instance postižené vládními zásahy 
provedenými za účelem zastropování záloh 
na elektrické energie. Vystoupení můžete 
zhlédnout zde.

Doc. Eva Zamrazilová 
– Český rozhlas Plus 
(4.listopadu 2021)
Dne 4. listopadu 2021 byla 
hostem pořadu Pro a pro-
ti, který je vysílán Českým 

rozhlasem Plus, předsedkyně Národní roz-
počtové rady Eva Zamrazilová. Paní docentka 
v pořadu komentovala rozpočtovou politiku 
končící vlády, kterou považuje za neudržitel-
nou. Rovněž v pořadu zmínila možné cesty, 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3385064-petikoalice-podle-schillerove-nebude-fungovat-je-jeji-zavazek-vuci-volicum-oponoval
https://archiv.hn.cz/c1-66986460-chyba-ktera-pronasleduje-vetsinu-investoru
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/anketa-ekonomika-vlada/r~3311cd2c2ce811eca7d3ac1f6b220ee8/
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3392702-ekonomika-ve-tretim-ctvrtleti-podle-predbezneho-odhadu-vzrostla-o-28-procenta
https://cnn.iprima.cz/ekonom-pricina-zdrazovani-eurohujerstvi-a-fantasmagoricke-plany-jako-za-lenina-36925
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3394306-nejdrive-pomoci-klientum-v-nouzi-pak-prosetrit-roli-energetickeho-uradu-shodli-se
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jak by mohla nastupující vláda uspořit veřejné 
finance. Dle paní docentky Zamrazilové je 
třeba se zaměřit na to, kam vládní výdaje 
směřují, jelikož dle mezinárodních srovnání 
jsou veřejné prostředky často vynakládány 
neúčelově. Paní docentka rovněž kvitovala 
plán nastupující vlády, který počítá s úspora-
mi v provozních výdajích jednotlivých resortů 
ve výši 6 % a který je dle jejího mínění realizo-
vatelný. Rozhovor si můžete poslechnout zde.

Dr. Martin Janíčko 
– ČT24 (4. listopadu 2021)
Dne 4. listopadu 2021 
byl hostem vysílání ČT24 
pan doktor Martin Janíč-
ko z  Katedry ekonomie. 

Ve vysílání komentoval rozhodnutí České 
národní banky o zvýšení základní úrokové 
sazby o 1,25 procentního bodu na 2,75 %. 
Pan doktor Janíčko ve vysílání uvedl, že 
s takto razantním růstem sazeb trh nepo-
čítal. Připomněl také, že růst úrokové sazby 
je nejvyšší od roku 1997. Pan doktor Janíč-
ko v rozhovoru konstatoval, že míra inflace, 
na kterou ČNB reaguje, může zůstat vysoká 
i v příštím roce, avšak dle jeho názoru se 
za rok míra inflace sníží do intervalu mezi 
dvěma a třemi procenty. Vystoupení můžete 
zhlédnout zde.

Doc. Miroslav Ševčík, 
Dr. Lukáš Kovanda 
– CNN Prima News 
(11. listopadu 2021)
Dne 11. listopadu byli hosty 
pořadu 360° na CNN Prima 
News rovnou dva členové 
Katedry hospodářské a so-
ciální politiky NF VŠE, a sice 
proděkan doc. Miroslav 
Ševčík a Dr. Lukáš Kovanda. 
Oba akademici se v pořadu 

shodli na nesmyslnosti tvrdých restriktivních 
opatření, která mají výlučně ničivé dopady 
na hospodářství. Doktor Kovanda v pořadu 
dále zmínil, že Česká republika potřebuje na-
jít balanc mezi udržitelností fiskální politiky 
a ochranou zdraví obyvatel, jelikož dluhem 
jsou zatěžovány budoucí generace. Toto pro-
hlášení proděkan Ševčík podpořil výzvou 
k výměně vládních činitelů. Dále uvedl, že je 

třeba vrátit se k selskému rozumu, a že jsou 
potřebné politické osobnosti typu Tomá-
še Bati či Aloise Rašina. Vystoupení můžete 
zhlédnout zde.

Doc. Martin Pělucha 
– Lotyšský 
veřejnoprávní rozhlas 
(16. listopadu 2021)
Den před státním svátkem 
oslav boje za svobodu 

a demokracii poskytl doc. Martin Pělucha 
z Katedry regionálního rozvoje rozhovor 
lotyšskému veřejnoprávnímu rozhlasu, kde 
hovořil o aktuálních otázkách týkajících se 
české ekonomiky, dopadech na ekonomický 
vývoj a vlivu zelené transformace na regiony 
České republiky. V rozhovoru pan docent 
hodnotil také fiskální politiku končící vlády 
premiéra Andreje Babiše, která v předpan-
demickém období vedla ke snižování stát-
ního dluhu v poměru k hrubému domácímu 
produktu pouze vizuálně. Tempo růstu HDP 
bylo totiž rychlejší než tempo zadlužová-
ní v nominální hodnotě. Pan docent Pělu-
cha v rozhovoru řekl, že nastavení fiskální 
politiky (s ohledem na výši sald veřejných 
rozpočtů a jejich struktury) bylo v období 
konjuktury nevhodné, protože vytvářelo 
nestabilní výchozí situaci pro řešení hospo-
dářských recese, kterou nyní procházíme. 
Celý rozhovor je k dispozici na stránkách 
lotyšského rozhlasu, výstup z článku je k dis-
pozici na webových stránkách fakulty.

Doc. Miroslav Ševčík 
– CNN Prima News 
(18. listopadu 2021)
Dne 18. listopadu 2021 byl 
hostem pořadu Co Čech, to 
politik, který je vysílán te-

levizní stanicí CNN Prima News, proděkan 
Miroslav Ševčík. V pořadu kritizoval Bavorský 
model protikoronavirových opatření. Zdů-
raznil, že rozdíl mezi počtem očkovaných 
a neočkovaných pacientů na jednotkách in-
tenzivní péče není příliš velký. V neposlední 
řadě proděkan Ševčík uvedl, že neuznávání 
protilátek nabytých onemocněním COVID-19 
nedává vzhledem k jejich významně vyšší 
míře oproti očkování smysl. Vystoupení mů-
žete zhlédnout zde.

Klub absolventů Národohospodářské fa-
kulty byl založen v roce 2017, aby umožnil 
absolventům NF VŠE kontakt se svou alma 
mater i po ukončení jejich studia. Cílem Klu-
bu absolventů NF VŠE není pouze zprostřed-
kovat kontakt s děním na fakultě, ale také 
nabídnout absolventům možnost účastnit 
se zajímavých akcí pořádaných na NF VŠE 
nebo se do nich aktivně zapojit. Klub pořá-
dá akce i pro současné studenty, aby měli 
možnost zavčasu se seznámit s aktivitami 
Klubu absolventů a s možnostmi, které Klub 
nabízí po ukončení jejich studia na fakultě.

KLUB ABSOLVENTŮ

JAK SE ZAPOJIT 
DO FAKULTNÍHO DĚNÍ 
PO UKONČENÍ STUDIA?
●	 Účast na odborných, společenských 

a dalších akcích pořádaných Klubem 
absolventů NF VŠE a Klubem absol-
ventů VŠE;

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

●	 Zapojení do tvorby medailonků 
o  úspěšných absolventech NF VŠE 
(o Vás, nebo o Vašich úspěšných spo-
lužácích).

https://plus.rozhlas.cz/kde-ma-vlada-setrit-voditkem-jsou-nalezy-kontroloru-a-srovnani-se-svetem-radi-8612392
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/221411058291104/dalsi-casti/
https://cnn.iprima.cz/ekonom-cesko-mezi-rizikovymi-zememi-nemci-trpi-syndromem-deb-lnich-myslenkovych-pochodu-50915
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/cehijas-ekonomikas-izaicinajumi-budzeta-struktura-zala-pareja-un-piegades-kezu-problemas.a430444/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/cehijas-ekonomikas-izaicinajumi-budzeta-struktura-zala-pareja-un-piegades-kezu-problemas.a430444/
https://kreg.vse.cz/aktuality/doc-pelucha-poskytl-rozhovor-lotysskemu-verejnopravnimu-rozhlasu-k-aktualnim-otazkam-a-vyzvam-tykajicich-se-ceske-ekonomiky/
https://cnn.iprima.cz/bavorsky-model-hovadina-rekl-sevcik-a-prirovnal-ho-k-nacismu-demagogie-reagoval-neff-51394
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ABSOLVENTSKÉ STŘEDY
Mezi nejoblíbenější události pořádané naším Klubem v sou-
časnosti patří tzv. Absolventské středy, v rámci kterých 
přednášejí nejúspěšnější absolventi naší fakulty, či ve vzác-
ných případech i jiní odborníci. Přednášky se často týkají 
těch nejaktuálnějších (nejen) ekonomických témat, které 
jsou v naší společnosti silně propírané i laickou veřejností. 

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

VÝBĚR Z ČINNOSTÍ KLUBU ABSOLVENTŮ NF VŠE:

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

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

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

1 

3

4

2

PŘIDEJ SE K NÁM! SLEDUJ NÁSČlenství v Klubu absolventů NF VŠE 
Vám umožní účastnit se odborných, 
společenských, sportovních a dal-
ších akcí pořádaných naším Klubem 
i Národohospodářskou fakultou, 
čerpat výhody a slevy u partnerů 
fakulty, odebírat novinky z fakulty 
v podobě newsletteru přímo pro 
absolventy, ročenky NF VŠE a ad-
resář absolventů a setkávat se se 
spolužáky z vysokoškolských studií.

Do Klubu absolventů NF VŠE 
se lze registrovat na adrese:

https://portal.absolventi.vse.cz/
portal/, kde se po registraci do da-
tabáze v sekci „Kluby absolventů“ 
můžete přihlásit o členství v Klubu 
absolventů NF VŠE.

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

https://nf.vse.cz/homepage/absolventi/klub/
https://nf.vse.cz/homepage/absolventi/klub/
https://portal.absolventi.vse.cz/portal/
https://portal.absolventi.vse.cz/portal/
https://nf.vse.cz/
https://nf.vse.cz/
https://www.facebook.com/narodoVSE
https://www.instagram.com/nf_vse/
https://www.facebook.com/groups/37427749405/
https://www.facebook.com/groups/37427749405/
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„BUDUJEME, 
ROSTEME“
Škola, studenti, kontaktní výuka. Bylo 
to téměř neuvěřitelné zažít po dlou-
hé době ten pocit, kdy jsou chodby 
a učebny plné studentů a kdy mů-
žeme dělat to, v čem jsme nejlepší 
– učit. Ano, i tentokrát jsme se museli 
omezovat, museli jsme dodržovat 
striktnější pravidla, ale přesto jsme 
se už mohli alespoň do určité míry 
vrátit do starých kolejí.

Příležitosti ke společnému setkávání 
i k růstu fakulty „nerostou na stro-
mech“, proto jsme si nenechali ujít 
jedinou z nich. Věřím, že růst fakulty 
bude oblast, na které budeme moci 
pracovat společně s vámi, našimi ab-
solventy.

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

HOMECOMING 2021
PŘIVÍTALI JSME 150 Z VÁS „ZPÁTKY DOMA“

Mezi jednu z tradičních akcí, kterou fakulta pro své 
absolventy pořádá, patří Homecoming. Sobotní 
odpoledne, kdy se naplno otevřou brány fakulty 
a  my se můžeme opět po nějakém čase přivítat 
s  našimi absolventy. Pravidelné opakování po 
dvou letech bylo v loňském roce kvůli opatřením 
spojeným s pandemií odloženo, tentokrát jsme však 
nezaváhali a akci uspořádali.

I přes aktuálně platná opatření, která jsme 
poctivě dodržovali, se na fakultu vrátilo na 
150 absolventů, pro které byl připraven pro-
gram, ale kteří využili především toho, že 
se mohli potkat nejen se svými bývalými 
vyučujícími, ale také se svými někdejšími 
spolužáky. Cestu k  nám vážili jak absol-
venti z loňského či předloňského roku, tak 
ti, kteří absolvovali fakultu jako historicky 
první ročníky. Ty všechny čekal nejen raut 
v prostorách nové dvorany, ale také pro-
gram v Knihovnickém a informačním cen-
tru, prohlídka fakulty či akce „Na kávu s…“. 
Z původně plánované hodiny se tato káva 

s prof. Pavlem Pudilem, děkanem fakulty 
doc. Vladislavem Bínou a proděkanem pro 
vědu, výzkum a doktorská studia, doc. To-
mášem Kinclem protáhla díky živé diskusi 
plné vzpomínek a vizí na téměř dvě hodi-
ny. Na všechny návštěvníky čekal také tak 
trochu netradiční fotokoutek v prostorách 
velké auly, na niž mají všichni absolventi 
vzpomínky především z těch nejslavnost-
nějších okamžiků svého studia, z promocí. 
Kromě programu přímo v budově fakulty 
se absolventi dočkali také netradiční večerní 
prohlídky Jindřichova Hradce s vedoucím 
Katedry managementu, Martinem Musilem.

Ačkoliv je do dalšího Homecomingu ještě 
hodně daleko, už teď máme řadu dalších 
nápadů, jak akci ještě více oživit a jak všem 
připomenout, kde je jejich druhý domov. 
A doufáme, že už nás v té době nebudou 
svírat žádná opatření a budeme moci přivítat 
opravdu každého.
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OTEVÍRÁME NOVÝ 
STUDIJNÍ PROGRAM PROCESNÍ ŘÍZENÍ
Po dlouhá léta platilo, že byla Fakulta man-
agementu jednooborovou fakultou. To se 
však mění, od následujícího akademického 
roku se naplno rozběhne dlouhodobě při-
pravovaný nový bakalářský studijní program. 
„Procesní řízení je takzvaný profesní baka-
lářský studijní program. Profesní znamená, 
že je primárně orientován na praxi. Celý je 
postaven tak, aby studenty nepotkávala ve 
škole pouze teorie, ale aby viděli, jak všech-
ny poučky fungují či nefungují v praxi.“ Tak 
popisuje nový studijní program jedna z jeho 
autorek, Veronika Vašíčková. Nový studijní 
program si klade za cíl přilákat cílevědomé 
a aktivní studenty, kteří vyhledávají co nej-
větší možné výzvy pro svůj osobní růst. Kro-
mě jednosemestrální povinné praxe, která je 
bude čekat ve třetím ročníku, se v průběhu 
studia budou potkávat s odborníky z praxe, 
kteří pro ně budou mít připraveny přednášky 

a workshopy zaměřené na aktuální téma-
ta a kteří jim budou pomáhat také s jejich 
projekty. Ačkoliv nabízí v základu několik 
shodných předmětů, s tradičně nabízeným 
programem Management si Procesní řízení 
nekonkuruje. „Pevně doufáme, že se z něj 
stane špičkový studijní program, a že nám 
k jeho budování budou pomáhat právě naši 
absolventi. Ti už mají praxi zažitou a mohou 
se tak stát klidně právě těmi odborníky, kteří 
budou předávat novým studentům neoce-
nitelné znalosti“ dodává Mojmír Sabolovič, 
proděkan pro vnější vztahy, garant nového 
studijního programu.

Pokud se budete chtít do nového studijního 
programu zapojit a pomoci tak fakultě bu-
dovat a rozvíjet špičkový studijní program, 
budeme velice rádi. Stačí kontaktovat Vero-
niku Vašíčkovou (veronika.vasickova@vse.cz)

Nejen v souvislosti se zmiňovaným novým 
studijním programem se Fakulta manage-
mentu začala více zapojovat do spojení 
s organizacemi z praxe. Dlouhodobě zís-
kávané a budované znalosti a dovednosti 
zaměstnanců i studentů fakulty začínáme 
uplatňovat nejen ve výuce, ale přímo v praxi, 
a to díky rozbíhající se spolupráci s řadou or-
ganizací ze soukromého i veřejného sektoru. 
Mezi ty patří například společnost dm dro-
gerie markt, se kterou fakulta spolupracuje 
mimo jiné na řešení problémů prostřednic-
tvím studentských projektů, Coca-Cola HBC 
Česko a Slovensko, Jihočeská hospodářská 
komora, Jihočeský vědeckotechnický park 
či přímo domovské Město Jindřichův Hra-
dec. S tím fakulta uzavřela memorandum 
o vzájemné spolupráci, které potvrzuje, že 
Jindřichův Hradec je skutečně univerzitním 
městem, ale které především dává prostor 
k tomu, aby fakulta pomohla s budováním 
svého domovského města. Kromě spolu-
práce na strategickém plánu rozvoje města 
můžeme například jmenovat připravova-

nou studii revitalizace sídliště Vajgar, které 
se bude fakulta účastnit. Samozřejmostí je 
dlouhodobé získávání a řešení vědeckový-
zkumných i rozvojových grantů, a to nejen 
v rámci České republiky, ale i ve spolupráci 
s institucemi ze zahraničí.

Kromě těchto spoluprací začíná fakulta in-
tenzivněji pracovat na ucelené nabídce dal-
ších služeb, mezi které patří například proná-
jmy prostor pro účely pořádání workshopů, 
konferencí či coworkingů a na nabídku od-
borného vzdělávání nejen pro organizace, 
ale i širokou veřejnost.

Všechny tyto činnosti koordinuje nově 
vzniknuvší Centrum vzdělávání a transferu 
znalostí (CVTZ). Do jeho agendy tak spadá 
kompletní spolupráce se všemi stakeholde-
ry fakulty a plnění tzv. třetí role vysokých 
škol. Všechny zmiňované aktivity se začínají 
slibně rozjíždět a my tak doufáme, že fakul-
tu opět posuneme o značný kus kupředu 
a otevřeme ji všem. A vy můžete být u toho!

ROZJÍŽDÍME SPOLUPRÁCE

mailto:veronika.vasickova%40vse.cz?subject=


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 Absolventi VŠE. Neváhejte zažádat o členství! Do diskuzí se můžete zapojit 
na fakultních skupinách vytvořených pod skupinou Absolventi VŠE. Posílejte svým fakultám zpětnou vazbu, do-
poručujte 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
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absolventi.vse.cz
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Článek autorů Martina Luštického a Petra Štumpfa (oba za Fakultu 
managementu Vysoké školy ekonomické v Praze) získal první 
místo v soutěži Cena rektora VŠE za prestižní publikaci. Oceněný 
článek byl publikován pod názvem Leverage Points of Tourism 
Destination Competitiveness Dynamics v prestižním časopise 
Tourism Management Perspectives. Jedná se o časopis z druhého 
kvartilu v oboru FORD 5.2 Economics and Business (IF 2020: 6,586 
AIS: 2020 1,015). Článek je dostupný na zde.

Všem absolventům naší 
univerzity děkujeme za přízeň 
v náročném roce 2021.  
A do toho příštího přejeme 
hlavně pevné zdraví, naději 
a sílu překonávat překážky.

AUTOŘI Z FM VŠE ZÍSKALI PRVNÍ MÍSTO V SOUTĚŽI 
CENA REKTORA VŠE V KATEGORII PRESTIŽNÍ ČLÁNEK

F a k u l t a  m a n a g e m e n t u  V Š E

https://www.linkedin.com/groups/95995/
https://www.linkedin.com/groups/95995/
http://absolventi.vse.cz
https://veda.vse.cz/souteze/cena-rektora-vse-za-prestizni-publikaci/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211973621000052?via%3Dihub

