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Vážené čtenářky, vážení 
čtenáři,
letní vydání našeho časopisu vám 
přináší celou řadu zajímavostí 
a novinek ze života univerzity. Tou 
nejvýznamnější je skutečnost, že 
jsme získali akreditaci programu 

MPA. Zařadili jsme se tak po bok dvou dalších in-
stitucí, které tento typ vzdělání zaměřený na státní 
správu mají oprávnění poskytovat. A jako jediná 
instituce jsme nositelem certifikace prestižní britské 
London South Bank University. Více naleznete 
uvnitř vydání. Vaší pozornosti by určitě neměly ujít 
informace o soutěži Global Management Challen-
ge. VŠFS se v loňském roce stala organizátorkou 
české a slovenské účasti v soutěži a přes ztížené 
podmínky v této roli obstála na výbornou. Zane-
dlouho se rozeběhne další ročník. I o tom se dočtete 
v našem časopise. Většina našich věrných čtenářů 
jistě poznala muže na titulní straně. Rozhodli jsme 
se totiž přinášet vám častěji kontakt s osobnostmi 
naší univerzity. S lidmi, kteří jsou pro život a rozvoj 
univerzity klíčoví. A prorektor pro vzdělávací čin-
nost a vnější vztahy Petr Budinský, který je autorem 
mnoha článků v tomto vydání, k takovým lidem 
bezesporu patří. Přeji vám pěkné letní čtení a na 
podzim na shledanou!

Vaše Magdalena Straková
šéfredaktorka
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Lenka Ruppertová, Magdalena Straková (šéfredaktorka), Bohuslava Šenkýřová. 
Veškeré informace v tomto občasníku jsou bez záruky. Přebírání materiálů je povoleno 
s prokazatelným souhlasem autora a redakční rady. Hlavní foto na obálce: daniel 
hamerník. Nepodepsané příspěvky jsou autorizovány redakcí. E-mailová adresa: 
magdalena.strakova@vsfs.cz. Registrace: MK ČR E 13466. Ročník: 10. Periodicita: 2 čísla 
za rok. Předáno do tisku: 20. 08. 2012. Design a prepress: daniel hamerník.  
Tisk: helma Roto, spol. s r.o. 

Obsah
Úvodní slovo šéfredaktorky

Xadonia

Xadonia 02/12 EDiToRial

TéMa VyDání

Úspěšná validace programu Master  |04|
of Public Administration (MPA)

STuDEnTi

Další ročník soutěže GMC začíná |06|

Přední moderátoři televize   |07|
a rozhlasu ve výuce na VŠFS

Propojení teorie a praxe |08|

Evropská komise udělila VŠFS ocenění |09|
DS Label  

Jak učit týmové dovednosti |10|

Erasmus slaví 25 let své existence |12|

VěDa a VýzkuM

Jak přistupovat k teorii veřejné správy? |13|

Eurozóna i ČR na rozcestí? |14|

zE žiVoTa uniVERziTy

Absolventi v P.M. club |16|

Mezinárodní finále GMC 2012 v Kyjevě |18|

Garden Party 2012 |19|

Kladno a Praha 10 hostily svět ve  |20|
fotografiích Bohuslavy Šenkýřové

Na party v Mostě, před zkouškami  |21|

O pohár VŠFS  |22|

PRojEkTy

Projekt ROZVOJ West Bohemia   |23|
nabírá na obrátkách 

Ohlédnutí za projektem MULTI |24|

Projekt Andy se dostal do druhé poloviny |25|

PERiSkoP

Mezinárodní týden marketingu   |26|
v belgickém Louvain-la-Neuve

Bajkal II. |27|

kalEnDáRiuM

Harmonogram akcí VŠFS 2012/2013 |30|



04

Ve dnech 24. a 25. května 2012 proběhla na Vy-
soké škole finanční a správní validace programu 
MPa (Master of Public administration). Výsledkem 
validace je oprávnění realizovat program MPa ve 
spolupráci s london South Bank university (lSBu). 
Validační komise z lSBu pracovala ve složení:

Holly nicholas, director of LSBU‘s Academic Quali-
ty development Office (předsedkyně komise)
Philip lockett, Pro-dean Faculty of Engineering, 
Science & The Built Environment (tajemník komise)
Sally Skillett-Moore, Senior Quality Officer (člen-
ka komise)

komise posuzovala tři okruhy otázek:
1. Budou podmínky studia na VŠFS ekvivalentní 

podmínkám studia na LSBU?

2. Bude zabezpečení programu, a to i z hlediska 
jeho organizační podpory, adekvátní?

3. Bude program odpovídajícím způsobem realizo-
ván tak, aby byla zabezpečena kvalita progra-
mu?

První den validace byl věnován prezentaci školy, 
kterou po uvítání rektorkou provedl prorektor Petr 
Budinský. Poté následovala prohlídka školy včetně 
Kongresového centra, multimediální a počítačové 
učebny. Následovala prezentace informačního 
systému školy a návštěva knihovny. 

Druhý den validace se komise zabývala ná-
sledujícími okruhy témat:
● Marketing, recruitment a přijímací řízení
● Ověření znalosti angličtiny
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Úspěšná validace 
programu Master of Public  

Administration (MPA) na VŠFS
Druhý ročník unikátního bloku přednášek Propojení teorie 

a praxe – Manažerské Best Practices se odehrál dne  
28. února 2012 v Kongresovém centru VŠFS.

Petr Budinský // text
www.freevector.com // foto



Název je odvozen od její polohy 
v blízkosti jižního břehu řeky Temže, je 
kosmopolitní univerzitou s více než 25 
tis. studenty z více jak 120 zemí. Se svými 
1700 zaměstnanci je jednou z největších 
univerzit v Londýně. LSBU, založená 
původně jako polytechnický institut, 
získala statut univerzity v roce 1992. 

LSBU poskytuje studentům vzdělání na 
čtyřech fakultách:

● fakulta umění a humanitních věd
● fakulta obchodu
● technická a přírodovědecká fakulta
● fakulta sociální péče.

Od nezávislé agentury Quality 
Assurance Agency (QAA) získala LSBU 
nejvyšší možnou známku za kvalitu 
vzdělávání. Podle Guardian University 
League Tables se LSBU umístila v první 
čtvrtině žebříčku všech univerzit za 
přidanou hodnotu, kterou studenti 
obdrží spolu s vysoce hodnocenými 
tituly za nejvyšší potenciál ke 
kariérnímu růstu. Programy LSBU 
jsou tedy velmi kvalitní, jak vyplývá 
i z britského rankingu těchto 
programů – MPA (1. místo), MBA (2. 
místo). Absolventi LSBU dle Sunday 
Times University Guide získávají po 
svém nástupu do zaměstnání jedny 
z nejvyšších nástupních platů ze všech 
univerzit v Británii.
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London South 
Bank University (LSBU)

vedoucím pracovníkům v dalších orga-
nizacích veřejného sektoru (neziskové 
organizace, univerzity, nemocnice, kul-
turní instituce, policie, armáda apod.) 
a také právníkům působícím ve veřejné 
správě. MPA představuje ekvivalent 
standardu MBA pro oblast veřejné 
správy.

Základní obsahové zaměření kurzů 
MPA, které VŠFS připravila, korespon-
duje s tematickou orientací kurzů MPA 
London South Bank University. Vzhle-
dem k tomu, že kurzy MPA (analogicky 
jako kurzy MBA) probíhají v ČR a jsou 
určeny pracovníkům veřejné správy, 
jejíž činnost je upravena kontinen-
tálním správním právem a reálná 
organizace i činnost správních orgánů 
v zemích evropského kontinentu je 
silně poznamenána historickou tradicí 
(tuto skutečnost zohledňuje i koncepce 
Evropského správního prostoru), byly 
do zmíněných kurzů MPA začleněny 
i tematické celky, které jsou typické pro 
kontinentální, případně středoevrop-
skou správu.

Program MPa je dvouletý (180 kredi-
tů), bude vyučován v anglickém jazy-
ce a je složen z 5 povinných modulů
● Leadership, Governance and Public 

Management (20 kreditů)
● Managing through Critical Enquiry 

and Research (20 kreditů)
● Public Policy and the Managerial 

Environment (20 kreditů)
● Integrative Management and Chan-

ge (20 kreditů)
● Contemporary Issues for Public Ma-

nagers (20 kreditů),

ze 2 volitelných modulů, kde uvažu-
jeme následující moduly,
● Managing within a Regulatory (10 

kreditů)
● Policymaking in Action (10 kreditů)

a ze závěrečné práce
● dissertation (60 kreditů).

Tento program nabídne naše škola 
počínaje akademickým rokem 2012/13 
i všem našim studentům. Studenti 
navazujícího magisterského studia 
oboru Veřejná správa mohou program 
MPA studovat výhodně v kombinaci 
s tímto oborem v rámci studia double 
degree.

● Příprava modulů včetně anotací 
a sylabů

● Personální zabezpečení programu
● Zabezpečení kvality programu
● Podpora studentů při vedení závě-

rečných prací
● Konkrétní rozdělení rolí mezi VŠFS 

a LSBU při realizaci programu

Ke každému tématu spolu se zástupci 
VŠFS vystoupili i pověření reprezentanti 
LSBU Milo Crummie (head of Manage-
ment department, Faculty of Busi-
ness) a Chrissie Oldfield (MPA Course 
director), s nimiž jsme byli v pravidel-
ném kontaktu a kteří během validace 
vystupovali na straně naší školy. Spolu 
s nimi jsme zodpověděli četné dotazy 
– například ohledně naší zkušenosti 
s programem MBA, kdy validační komi-
se konstatovala, že tyto zkušenosti je 
možné využít při marketingu, recruit-
mentu, přijímacím řízení i při ověření 
znalosti angličtiny. Velkou pozornost 
věnovala validační komise především 
personálnímu zabezpečení programu – 
zde za školu vystoupil odborný garant 
programu Miroslav Barták, dále pak 
Karel Lacina a Jiří Fuchs, kteří jsou sou-
časně garanty příslušných modulů MPA. 
Na další dotazy týkající se recruitmentu, 
přijímacího řízení a organizace studia 
odpověděla Martina Fabová, otázky 
ohledně kvality studia zodpověděl spo-
lu s odborným garantem M. Bartákem 
Štěpán Blahůšek. 

Validací VŠFS prošla s výborným výsled-
kem, řízení bylo úspěšně završeno bez 
jakýchkoli výhrad a dalších podmínek 
ze strany hodnotící instituce. Předsed-
kyně validační komise v této souvislosti 
prohlásila, že během přibližně 50 vali-
dací, které LSBU provedla, je to poprvé. 
Rektorka školy vyjádřila přesvědčení, že 
důvěru vloženou v naši univerzitu ne-
zklameme a že program MPA budeme 
realizovat v požadované kvalitě. 

Studijní program MPa
Studijní program Master of Public 
Administration (MPA) představuje vzdě-
lávací program, který známe z obchodní 
sféry jako MBA, je ale přizpůsoben 
podmínkám a potřebám veřejné sféry. 
Studijní program MPA je určen přede-
vším vedoucím pracovníkům ve veřejné 
správě a těm, kteří na vedoucí pozice 
aspirují; dále členům zastupitelstev 
obcí a územních samosprávných celků, 
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V dubnu tohoto roku skončil minulý ročník soutěže Global Manage-
ment Challenge (GMC), který v tomto roce organizovala poprvé naše 
univerzita, a to v České republice i na Slovensku. Finále se konalo 
ve dnech 17.–20. dubna 2012 v kyjevě a vítězem se stal tým Ruska. 
V těchto dnech začínáme připravovat ročník další, který bude slavnost-
ně zahájen v listopadu 2012 a skončí mezinárodním finále v rumunské 
Bukurešti v dubnu 2013.

V současné době probíhají jednání s partnery, která budou ukončena do 
konce léta. Již v této chvíli je jasné, že generální partneři v ČR, tedy OVB All-
finanz a Seznam, zůstávají soutěži věrní, stejně jako na Slovensku zůstávají 
partnery OVB Slovensko a Zoznam.sk. Vzhledem k tomu, že je tento rok více 
času na přípravu, chceme dále rozšířit portfolio partnerů, a to i o některé 
univerzity – jednání v tomto směru probíhají. Stejně tak chceme oslovit 
další patrony tak, aby se naplňoval jeden z hlavních cílů soutěže, prohloubit 
spojení studentů s praxí. 

Rozjezd soutěže
Září a říjen bude věnován oslovení studentů, a to jednak prostřednictvím spo-
lupracujících partnerů (AIESEC, ISIC), tak pomocí prezentací na školách nebo 
prostřednictvím sociálních sítí. 

Vzhledem k tomu, že jsme minulý rok získali licenci pro organizování soutěže 
GMC až v listopadu, nemohli být studenti těmito způsoby osloveni, a tak se 
jich ve zkrácené variantě zúčastnilo relativně málo. Nyní očekáváme v České 
republice účast okolo 200 týmů a na Slovensku přibližně 100 týmů. 

Vlastní soutěž, tentokrát opět tříkolová, bude zahájena v listopadu tohoto 
roku. První kolo soutěže potrvá od listopadu do prosince. V této lhůtě učiní 
týmy pět rozhodnutí během pěti týdnů a nejlepších 32 nebo 64 (podle počtu 
startujících) se kvalifikuje do semifinále. Semifinále proběhne od února do 
března příštího roku a do finále postoupí osm nejlepších týmů. Finále se usku-
teční během jediného dne na konci března. Vítěz tohoto finále bude reprezen-
tovat Českou republiku, resp. Slovensko v mezinárodním finále.
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Další ročník 
soutěže Global Management 
Challenge začíná

Global Management Challenge je největší soutěží 
na světě v oblasti simulace strategie řízení 
společnosti. Modelové obchodní společnosti 
soutěží na virtuálních trzích EU, NAFTA 
a internetu s cílem dosáhnout nejvyšší ceny za 
akcii a nejlepšího tržního postavení na základě 
dosaženého zisku. Toto kritérium určí vítěznou 
společnost na trhu a vítězný tým soutěže.
Počítačový program simuluje vnitrofiremní 
procesy a jejich rozvoj na základě rozhodnutí 
soutěžních týmů v oblasti marketingu, prodeje, 
financí, včetně úvěrové a investiční činnosti, 
logistických procesů a personálního řízení. 
Soutěží se v tři až pětičlenných týmech, které 
mohou být studentské, zaměstnanecké či 
kombinované.

Každému týmu je přidělena jedna modelová 
virtuální společnost a nezbytné údaje 
charakterizující její finanční a ekonomický statut 
na trhu. Počítačový software vyhodnocuje 
důsledky vypracovaných rozhodnutí týmů 
a stanoví konečnou bilanci přidělené společnosti. 
Kritériem je, jak již bylo výše řečeno, dosáhnout 
nejvyšší ceny za akcii.

V tomto projektu je studentům umožněno 
ověřit si své znalosti a manažerské schopnosti 
v oblasti prodeje, marketingu, financí, logistiky, 
výroby a lidských zdrojů v podmínkách trhu 
velmi blízkého reálnému prostředí. Je příležitostí 
vyzkoušet si pozici manažera ve firmě a řídit její 
veškeré aktivity. Těsná provázanost firemního 
a studentského prostředí formou patronátu firem 
nad přidělenými týmy umožňuje zástupcům 
teorie získat cenné zkušenosti z praktického 
firemního života. Přidělení studentských 
týmů pod firemní patronát umožňuje jejich 
monitorování po celou dobu soutěže, lepší 
poznání studentů i po znalostní a osobnostní 
stránce v neformálních situacích. Řada účastníků 
v minulosti obdržela po ukončení soutěže od 
firemních patronů nabídku zaměstnání jako 
přímé pokračování vzájemné spolupráce. Firmy 
využívají ve stále větší míře GMC také jako 
součást svých školicích programů a přihlašují do 
soutěže i své zaměstnance.  

Soutěž Global 
Management Challenge

Další ročník startuje 
za chvíli . Sledujte

www.vsfs.cz
a nepropásněte ho!

Petr Budinský // text
www.freevector.com // foto
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Přední moderátoři 
televize a rozhlasu 
ve výuce na VŠFS
V posledním, šestém semestru ba-
kalářského studia absolvují studenti 
studijního oboru Marketingová komu-
nikace předmět Vydavatelský manage-
ment. již z názvu předmětu je patrno, 
že se zde jednak naučí, k čemu jsou 
jim dobré teoretické znalosti z různých 
absolvovaných předchozích předmětů, 
např. z Vývoje médií, Public relations, 
autorského a mediálního práva, Řízení 
podniku, Struktury marketingových 
komunikací, a hlavně – jak je uplatní 
v agenturní či podnikové praxi! 

Cílem studia a závěrečné seminární práce 
je schopnost (odpovídající odborná 
připravenost) vytvořit kvalifikovaný vyda-
vatelský projekt časopisu, resp. libovolné-
ho pořadu (formátu) televize a rozhlasu, 
a to včetně základních parametrů byznys 
plánu a harmonogramu jeho realizace, 
samozřejmě se všemi potřebnými právní-
mi náležitostmi (tiskový zákon, oznamo-
vací povinnost, průmyslový vzor atd.).
Vlastní struktura předmětu vychází 
z praktické znalosti řízení vydavatelských 
projektů a multimediálních vydavatel-
ských domů, přednášky zabezpečují 
zkušení pracovníci z tohoto mediálního 
sektoru, povětšinou ale jen tiskového. 
Proto se stalo již tradicí, že k organizaci 
redakční práce, tvorbě programových for-
mátů a redakčních schémat, segmentaci 
cílových skupin, k sestavování odpoví-
dajících hudebních play listů a dalším 
oblastem rozvoje televize a rozhlasu jsou 
zváni na dílčí přednášky lidé z branže. 

kam směřují Česká televize 
a Český rozhlas?
V letním semestru letošního akademic-
kého roku to byli Jan Pokorný, dlou-
holetý redaktor Českého rozhlasu, mj. 
v nedávných letech zpravodaj rozhlasu 
v Paříži a nyní nejenom průvodce Ranním 
Radiožurnálem, ale i šéfredaktor Radi-
ožurnálu, a Karel Voříšek, moderátor 

TV NOVA, držitel mnoha novinářských 
cen včetně několika cen TýTý. Oba jsem 
požádal, zda by mohli mimo praktické 
zkušenosti a osobní rady a doporučení 
budoucím absolventům komunikačního 
oboru přiblížit změny v zaměření veřejno-
právních a komerčních televizí a rozhlasů 
obecněji, mj. konvergenci českých médií 
s internetem, vznik multimediálních 
korporací, změny v cílových skupinách 
a jejich zájmech v odrazu společenských 
změn. Oba se zmocnili tohoto nelehkého 
tématu nejen s argumentační a rétoric-
kou bravurou, ale – a to jsem byl osobně 
velmi mile překvapen – s odbornou 
erudicí a šíří teoretických znalostí o vývoji 
mediálního trhu v současnosti včetně 
budoucích trendů. Jan Pokorný představil 
zaměření, základní rozhlasové formáty 
a cílové skupiny jednotlivých stanic, 
kterými veřejnoprávní Český rozhlas 
disponuje: ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 
2 – Praha, ČRo 3 – Vltava, Český rozhlas 
6, ČRo – Rádio Česko, ČRo – Leonardo, 
ČRo – d-dur, ČRo – Radio Wave. Zároveň 
naznačil přípravu a změny, kterými by se 
rozhlas měl ubírat, od tradičních diskusí 

Milan Kašík // text
daniel hamerník // foto

        Karel Voříšek
moderátor televize NOVA

a připomínek k hudební složce stanic, 
najmě Radiožurnálu, až po úvahy nad 
speciální stanicí pro mladé, stanicí pouze 
s mluveným slovem a další zajímavosti 
z tohoto magického světa médií. Zkuše-
nosti ze zpravodajské mise Jana Pokor-
ného ve Francii pak byly prošpikovány 
nesmírně zajímavými reáliemi a studenty 
doslova nadchly.

Hranice mezi bulvárem 
a objektivností?
Karel Voříšek se ve svém vystoupení 
zaměřil na odbornou přípravu, klady 
a úskalí moderátorské práce, což bylo ne-
smírně inspirativní pro všechny studenty 
oboru, ale zejména pro ty, kteří si vybrali 
na VŠFS studijní směr tiskový mluvčí. dále 
se věnoval problematice řazení – editaci 
zpráv do večerního zpravodajského blo-
ku, systému redakční práce, hranici mezi 
bulvarizací a objektivností. Oba referující 
byli přínosem pro studijní předmět, což 
studenti ocenili, a příkladem možného 
zapojování expertů z praxe do výuky, 
tedy jevu, který je na VŠFS velmi rozšířen 
i v dalších oborech. 

To je borec
na konec...
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Propojení teorie a praxe na 

VŠFSMartina Fabová // text
daniel hamerník, freevector.com // foto

Druhý ročník unikátního bloku přednášek Propojení teorie 
a praxe – Manažerské Best Practices se odehrál  

dne 28. února 2012 v Kongresovém centru VŠFS.

       Blok přednášek
moderoval prorektor VŠFS pro vzdělávací činnost 
a vnější vztahy Petr Budinský.

Xadonia 02/12 STuDEnTi

la bouřlivou debatu o způsobech řízení 
mezinárodní firmy.

Celá akce trvala od 15:00 do 18:00 
hodin a účastníci ji uzavřeli nezávaznou 
diskusí ve foyeru Kongresového centra. 
Poslední nejhorlivější diskutéři odchá-
zeli dokonce až po půl deváté.

Propojení výuky a praxe
VŠFS je univerzita s moderním pří-
stupem k výuce. Mezi své pedagogy při-
jímá jak špičkové akademické pracov-
níky, tak celou řadu odborníků z firem. 
Mnozí učitelé mají zkušenost s obojím 
a přinášejí do procesu výuky právě 
propojení teoretických poznatků a mo-
derních praktických přístupů. Program 
MBA poskytujeme už 10 let. Čerpáme 
inspiraci od partnerské City University 
of Seattle a amerického přístupu ke 
vzdělávání, který je silně orientován na 
zapojení praktických zkušeností do výu-
ky. Akce Propojení teorie a praxe proto 
není na naší škole pořádána náhodou. 
Je pouze jednou z mnohých činností, 
které univerzita dělá pro své studenty, 
aby jim zajistila to nejlepší praktické 
i teoretické vzdělání, otevřený přístup 
a individuální jednání. 

Ne nadarmo je naším mottem: „Stane-
me se vaším celoživotním partnerem 
ve vzdělávání a nepostradatelným prů-
vodcem 21. stoletím k profesionálnímu 
úspěchu.“

Akce se tradičně konala u příležitosti 
otevření jarní skupiny programu MBA 
na VŠFS. Blok přednášek moderoval 
prorektor pro vzdělávací činnost a vněj-
ší vztahy Petr Budinský. Naše pozvání 
přijali významní manažeři mezinárod-
ních firem, aby se s účastníky podělili 
o své zkušenosti z praxe. 

Vystoupily zajímavé osobnosti
Jako první se představil Martin Walter 
(Corporate Affairs Manager) z Nestlé 
Česko. Tématem jeho přednášky byla 
Corporate Social Responsibility jako 
součást firemní strategie. Za příklad 
si vzal Best Practices z Nestlé. Po něm 
následoval Petr Skondrojanis (manažer 
rozvoje pro oblast alternativních forem 
práce) z LMC. LMC založila portály jobs.
cz nebo prace.cz a je jedničkou na 
českém elektronickém trhu práce. Pan 
Skondrojanis přednesl zajímavé a lehce 
kontroverzní téma Kult momentálního 
benefitu – flexibilní formy zaměstnává-
ní. Po přednášce se rozvířila dramatická 
diskuse. Na akci podobného významu 
nemůže chybět ani absolvent VŠFS. 
S pýchou jsme přivítali Emila Kasíka, 
absolventa VŠFS a současného studenta 
programu MBA, který nám zprostředko-
val svou zkušenost z pozice vedoucího 
tréninkového centra a rozvojového 
manažera pro hR a vzdělávání v ČSA. 
Pan Kasík přednášel na téma Firemní 
vzdělávání jako součást strategického 
rozvoje lidských zdrojů. Na závěr, ale 
ne v poslední řadě, vystoupil generální 
ředitel Oracle pro Českou republiku 
Zděněk Pilz. S účastníky se podělil 
o svou zkušenost se Strategickým říze-
ním zahraniční firmy v českém podni-
katelském prostředí – příklad Oracle. 
Přednáška posluchače zaujala a vyvola-
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Evropská komise udělila VŠFS

ocenění DS Label

Štěpán Blahušek // text

Naší univerzitě bylo uděleno prestižní ocenění Evropské 
komise Diploma Supplement Label pro období 2011–2014. 

Xadonia 02/12 STuDEnTi

Certifikát „DS label“ je výrazem mezi-
národního ohodnocení kvality VŠFS za 
vynikající implementaci dodatku k di-
plomu (Diploma Supplement) a za jeho 
vzorné udílení našim absolventům.

Slavnostní předání
Slavnostní ceremoniál a předání certifiká-
tů proběhlo v rámci dánského předsed-

nictví v Kodani dne 8. května 2012 u příležitosti oslav 25. výročí 
trvání programu Erasmus za účasti dánského ministra pro vědu, 
rozvoj a vysoké školství Mortena Østergaarda, evropské komi-
sařky pro vzdělání, kulturu, vícejazyčnost, mládež a tělovýcho-
vu Androully Vassiliou a Gilberta Gascarda, ředitele výkonné 
agentury Evropské komise pro vzdělávání, kulturu a audio- 
vizuální oblast (EACEA).

k čemu je dodatek dobrý?
dodatek k diplomu je vydáván všem absolventům zdarma 
a dvojjazyčně v anglic-
kém a českém jazyce. 
Jde o strukturovaný 
přehled předmětů, 
které student absol-
voval v rámci vyso-
koškolského studia, 
včetně dosaženého 
hodnocení. Tento 
dokument usnadňuje  
našim absolventům 
uznávání dosaženého 
vzdělání (kvalifikace) 
v zahraničí.

Žádost o „dS Label“ 
pro období 2011–2014 
podalo celkem sedm 
českých vysokých škol, nakonec se certifikát podařilo získat 
čtyřem z nich, dvěma veřejným a dvěma soukromým. VŠFS se 
tak zařadila mezi 23 elitních vysokých škol v České republice, 
kterým bylo toto prestižního ocenění uděleno, z čehož pouze 
tři jsou soukromými vysokými školami.

Kdo vyhrál 
Double Cross vodku?

V minulém čísle XAdONIE 01/2012 jsme 
přinesli informaci o úspěšném vystoupení 
našich studentů v 1. ročníku česko-slovenské 
studentské tvůrčí soutěže. Zapomněli jsme 
ale uvést celkové složení studentských 
komunikačních agentur, jejichž zástupci pak 
v Trnavě reprezentovali naši univerzitu. Tak 
to zde napravujeme, protože za úspěšnou 
reprezentaci náleží poděkování všem 
členům týmů. 

1. Petr Pelc, Přemysl Dvořák,
Markéta Vávrová, Jan Čadil,
Zdeněk humplík, Martin Fryč

2. Michal král, Hugo Trkal,
Petr Boušek, dávid Stirber,
Barbora Myslivečková, 
dominika dvořáková, Tereza Mordová

3. kristýna anderlová, Milena Charvátová,
Nora Belaidová, Michaela Chmelová,
Michaela Kostrounková,
Kateřina Škáchová, Barbora Váňová

 
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S.

VŠFS se tak zařadila 
mezi 23 elitních 
vysokých škol v České 
republice, kterým 
bylo toto prestižního 
ocenění uděleno, 
z čehož pouze tři jsou 
soukromými vysokými 
školami.

Teď už to 
opravdu 
natřeme 
všem!
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dušan Pavlů // text
Istock // foto

Různé profese vyžadují různé schopnosti, různou mentální 
a vědomostní vybavenost a samozřejmě také různé 

pracovní návyky.

Některé obory, které jsou předmětem 
nabídky vzdělávacích služeb naší Vysoké 
školy finanční a správní, vyžadují jako 
zcela samozřejmý požadavek také schop-
nosti týmové práce. V týmech pracujeme, 
aniž bychom si mnohdy uvědomili, že jde 
o týmovou spolupráci: rodina je takovým 
přirozeným týmem, který uskutečňuje 
řadu aktivit směřujících ke společnému 
cíli. Řada oborů naší školy také vyža-
duje týmovou součinnost a je na jedné 
straně na studentech, aby po takové 
výuce volali, na druhé straně je smyslem 
práce pedagogů školy, aby takové formy 
vyhledávali a připravovali smysluplné 
programy pro jejich uskutečnění.

Výuka jako simulace reality
Troufám si říci, že právě obor Marketin-
gová komunikace má za 4 roky existen-

ce předmětu Reklama 2 – studentská 
komunikační agentura – dostatek 
zkušeností, aby mohl přece jen zobecnit 
některé poznatky. 

Předmět je koncipován jako simulace 
reálných podmínek práce marketéra 
v komunikační agentuře, přesněji řeče-
no v agenturním kreativním týmu. Tento 
předmět navazuje na Strukturu marke-
tingových komunikací a předmět Rekla-
ma 1 a je koncipován tak, aby studenti 
měli reálnou možnost uplatnit získané 
teoretické poznatky formou praktic-
ké aplikace. Studenti si podle svých 
vlastních přátelských vazeb vytvoří 
5–7členné týmy, zvolí si ze svého středu 
manažera týmu a rozdělí si práci, a tedy 
také určité profese, jako ve skutečném 
agenturním životě. Pedagog připravuje 

Jak učit 
týmové dovednosti

Jsem si tu 
týmovou práci 
představoval 
trochu jinak ...
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pro celý semestr tři klientské briefy, tedy 
klientská zadání, v nichž je jasně specifi-
kováno všechno potřebné pro přípravu 
strategie komunikace a výběr médií, 
segmentaci trhu, positioning daného 
produktu a základní kreativní práce. 
Studenti si nejprve spolu s prvním úko-
lem svou agenturu pojmenují a s tímto 
jménem pak pracují celý semestr. 

Pedagog v roli zadavatele
Snažím se, jako klient, kterému agentur-
ní týmy prezentují výsledky své práce 
a soutěží o jím stanovený budget, aby 
zadání byla velmi realistická a smys-
luplná. Někdy vystupuji jako ředitel 
marketingu vysoké školy, někdy jako 
člen vládního výboru pro ekologii, 
jindy jako výrobce nové značky vodky, 
jako zástupce celorepublikového klubu 
seniorů a podobně. Řešili jsme napří-
klad opakovaně propagaci univerzity na 
středních školách s cílem získat 400 stu-
dentů do 1. ročníku, přesvědčovali jsme 
občany na venkově o vhodnosti náhra-
dy vytápění uhlím dřevem japonských 
topolů, které si mohou sami vypěstovat, 
zakládali jsme kluby seniorů v obcích 
nad 5 000 oby-
vatel, zaváděli 
jsme slovenskou 
superprémio-
vou vodku na 
český trh. Briefy 
vycházejí ze 
skutečných reálií 
a někdy přinášejí 
vyčerpávající 
zadávací infor-
mace, jindy klient 
uvede jen část in-
formací a zbýva-
jící vstupní data 
objedná u agen-
tury – pak je 
musejí studenti 
získat ze statistik, z výzkumů některých 
marketingových agentur, vyhledat na 
internetu a podobně. Klient jasně de-
finuje, co od agentury očekává, a je na 
členech týmu, aby mu jeho přání splnili 
– jde jim o to, aby uspěli v konkurenč-
ním soupeření s dalšími týmy a získali 
klientovy miliony.

Rozdílný přístup týmů
Je zajímavé pozorovat a hodnotit, jak 
jednotlivé agentury přistupují k řešení 
úkolů: za semestr řešíme 3 zadání, na 
zpracování každého zadání je obvyk-

le 14 dnů, maximálně 3 týdny a pak 
studenti postupně prezentují v délce 10 
minut své řešení. Studenti mají možnost 
týmově pracovat ve 2–3 přednáško-
vých hodinách, které jsou vyhrazeny ke 
konzultacím s klientem, na upřesnění 
názorů a podobně. Ve svém volném 
čase pracují prostřednictvím internetu, 
scházejí se u někoho v bytě a společně 
řeší úkoly. Obvykle si rozdělí dílčí akti-
vity a postupně je skládají do jednoho 
celku, s akcentem na strategii řešení 
a jednotlivé taktické kroky, jimiž je 
možné strategii, a tedy i cíle stanovené 
klientem, naplnit. Často sami iniciativně 
tvoří návrhy obalů, promotorské oděvy, 
korporátní styl, poutače, pozvánky, točí 
videospoty či dokonce krátké hrané 
snímky propagačního charakteru. 

Prezentace výsledků
Vlastní prezentace se odehrává v semi-
nářích, za účasti všech ostatních, s mož-
ností kritizovat i chválit prezentované 
koncepty, upřesňovat si názor – tedy 
vystupují také v roli oponentů, klientů. 
důležitá je délka prezentace – zde se 
snaží pedagogové vést studenty k tomu, 

aby respektovali 
vymezený čas, 
protože ve vlast-
ní práci budou 
také u klientů 
mít vymezený 
čas na prezen-
taci a nikdy ne-
působí dobrým 
dojmem, pokud 
prezentace není 
dobře připrave-
na, stojí ve větší 
míře na impro-
vizaci, která 
s sebou obvykle 
nese překročení 
časových limitů. 

Pedagog také veřejně hodnotí jejich vý-
kony, kvalitu práce. Podmínkou prezen-
tace je, aby se jí aktivně účastnili všichni 
členové týmu – zde pedagog sleduje 
schopnost manažera sladit výkony 
jednotlivců, připravit tým na vystou-
pení, choreografii a podobně. Některé 
týmy přistupují k prezentaci opravdu 
profesionálně – mají ji do důsledku na-
cvičenou, dokonce respektují agenturní 
korporát – mají stejné oblečení s bran-
dem agentury na prsou, prezentace je 
také v duchu korporátního designu – to 
je pak pedagog do hloubi duše spoko-

jen a nelituje času, který takové práci 
se studenty věnoval. další hodnocení 
se odehrává ve zkouškovém období, 
kde pedagog se studentským týmem 
znovu promítá jejich projekty a detailně 
oceňuje či kritizuje jejich řešení. Zása-
dou je, že celý tým je hodnocen stejnou 
známkou, pokud vedoucí týmu se 
souhlasem ostatních členů některého ze 
spolupracovníků nenavrhne na výrazně 
lepší nebo výrazně horší ocenění: tehdy, 
pokud jeho výkon byl výrazně lepší 
či výrazně horší než ostatních. Takový 
přístup posiluje odpovědnost jednotliv-
ců za týmový výsledek. Všechna pravidla 
hodnocení studenti znají od první 
hodiny výuky. 

Studenti získávají zkušenosti
Nejlepší týmy mají možnost svou práci 
veřejně prezentovat – např. loňskou 
mezinárodní květnovou konferenci na 
VŠFS k novým formám výuky marke-
tingové komunikace zahajoval vítězný 
tým prezentací náborové kampaně naší 
školy, letos jsme – jak publikovala Xado-
nia – se třemi týmy úspěšně hájili naše 
barvy na mezinárodní soutěži studentů 
oboru marketingové komunikace na 
Fakultě masmediální komunikace Uni-
verzity Cyrila a Metoděje v Trnavě, když 
předmětem strategické kampaně byl 
vstup nové vodky na český trh. V průbě-
hu doktorských zkoušek na Filozofické 
fakultě Univerzity Konstantina Filozofa 
v Nitře jsem dohodl, že příští ročník již 
bude ve znamení mezinárodní soutěže 
tří vysokých škol – naší pražské, školy 
v Nitře a v Trnavě. Opět na konkrétní 
zadání konkrétního produktu význam-
ného mezinárodního výrobce. Už se na 
to těším. 

Snažím se, jako 
klient, kterému 
agenturní týmy 
prezentují výsledky 
své práce a soutěží 
o jím stanovený 
budget, aby zadání 
byla velmi realistická 
a smysluplná.



Tým zahraniční spolupráce VŠFS // text
Erasmus // foto

Program Erasmus, vlajková loď Eu v ob-
lasti programů vzdělávání a odborné 
přípravy, slaví v letošním roce 25 let od 
svého vzniku. Evropská komise, národ-
ní agentury, vysoké školy i studentské 
kluby si toto výročí připomenou řadou 
akcí (http://www.naep.cz/).

Aktivity programu, který je zaměřen na 
mobilitu a spolupráci ve vysokoškol-
ském vzdělávání v Evropě, jsou určeny 
pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí 
studovat a pracovat v zahraničí; vysoko-
školské pedagogy a školitele z podniků, 
kteří chtějí vyučovat v zahraničí; vyso-
koškolské pracovníky, kteří mají zájem 
o vzdělávání v zahraničí. Rádi bychom 
se proto při této příležitosti ohlédli za 
programem Erasmus na VŠFS, která vy-
slala i přijala první studenty v akademic-
kém roce 2005/2006, tedy před 7 lety.

zapojení studentů
Od té doby VŠFS vyslala a finančně 
podpořila 187 studentů na studijní 
pobyty a od roku 2007/2008 pak ještě 21 

studentů na zahraniční pracovní stáže. 
Oproti tomu VŠFS přijala 191 zahraničních 
studentů, kterým po celou dobu pobytu 
pomáhali tzv. Buddy studenti, a vznikl 
International Student Club VŠFS (http://
www.iscvsfs.cz/). Každý zájemce o se-
tkávání se zahraničními studenty a nebo 
organizaci aktivit pro ně je více než vítaný.

Erasmus a zaměstnanci
Mobility programu Erasmus měli také 
možnost využít učitelé i zaměstnanci. 
Proto zatím vycestovalo celkem 17 
lektorů VŠFS a 26 lektorů ze zahraničí 
přednášelo (hlavně v anglickém jazyce) 
našim studentům. Univerzita vyslala 
i 12 interních zaměstnanců z různých 
oddělení a 10 zahraničních kolegů mělo 
možnost stínovat (tedy zblízka sledovat 
a třeba se i podílet na práci kolegy zařa-
zeného na obdobné pozici na VŠFS).

Mezinárodní zkušenosti
díky zapojení do programu Erasmus 
mají naši studenti i zaměstnanci mož-
nost se účastnit různých mezinárodních 

týdnů, letních škol či jiných zahraničních 
programů, a poznávat tak nové prostře-
dí, stejně zapálené studenty z různých 
kultur a rozšiřovat si své zkušenosti 
i jazykové schopnosti. Erasmus navíc 
podporuje spolupráci vysokoškolských 
institucí formou intenzivních programů 
(IP), multilaterálních sítí a multilaterál-
ních projektů. 

Mezinárodní projekt CSR
VŠFS byla jednou z 6 partnerských me-
zinárodních univerzit zapojených do in-
tenzivního programu „Corporate Social 
Responsibility, opportunity or necessi-
ty?“, díky kterému se během 3 let mohli 
studenti účastnit 10denního zahranič-
ního pobytu, pracovat v mezinárodních 
týmech, společně prezentovat dosažené 
výsledky, navštívit zahraniční podniky 
a internacionalizovat se. Celý program 
byl financován Evropskou komisí, stejně 
jako jsou podporovány ostatní Erasmus 
aktivity.

Erasmus slaví 25 let 
své existence
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Už mi lásko 
není 20 let...
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Vladimír Čechák // text

V tematické oblasti veřejné správy 
byla dominantní pozornost (zejména 
v posledních 20 letech) zaměřena pře-
devším na otázky praktické až prag-
matické, spojené s reformou veřejné 
správy nebo s informatizací správních 
činností. i když řada praktických 
kroků přispěla ke zlepšení některých 
činností ve sféře správy, zůstává 
mnoho problémů nevyřešených (a ně-
které z nich i neřešené). Právě tyto 
skutečnosti, spolu s nutností zpřesnit 
některá základní koncepční výcho-
diska, byly impulsem k uspořádání 
zmíněného kulatého stolu.

koncept správní vědy
Průběh jednání potvrdil na jedné straně 
oprávněnost snah o koncipování teorie 
veřejné správy jako svébytné, ucelené 
a konzistentní teorie, ale současně 
ukázal i (zcela pochopitelnou) různost 
přístupů k jejímu formování. R. Pomahač 
ve svých vystoupeních charakterizoval 
rozlišení mezi teorií veřejné správy 
a správní vědou. Pojem správní vědy 
(i správní věda) je do značné míry širší 
než pojem teorie veřejné správy. Zahr-
nuje i nezbytné, více méně popisné části 
(konstatující danou skutečnost), které 
lze jen velmi problematicky zahrnout 
pod pojem teorie. Teorii veřejné správy 
je v tomto smyslu možno považovat i za 
teorii správní vědy.

Poměrně často se lze setkat s názorem, 
že funkci teorie veřejné správy plní 

dostatečně správní právo. Tento názor 
však v podstatě redukuje nejen teorii 
veřejné správy, nýbrž veřejnou správu 
jako takovou, na správní právo, což je na 
jedné straně značným zjednodušením, 
na druhé straně, již ze samotného vyme-
zení veřejné správy vyplývá, že veřejná 
správa značně aplikaci správního práva 
přesahuje. Správní právo (normativně) 
upravuje činnost veřejné správy, ale 
není a nemůže být funkční teorií, která 
je základem pro koncepční činnost 
správních subjektů. 

Multidisciplinární veřejná správa
dalším relativně rozšířeným názorem je 
charakteristika veřejné správy jako sféry, 
kterou se zabývá celá řada vědních dis-
ciplín typu sociologie, ekonomie, práva 
atd. Proto i teorie veřejné správy musí 
být nutně více méně mozaikou slože-
nou z vybraných fragmentů zmíněných 
vědních disciplín, tj. nějakou multidis-
ciplinární záležitostí. Není pochybnosti 
o tom, že veřejnou správou se zabývá 
značné množství vědních disciplín, 
z nichž každá postihuje určité aspek-
ty správních činností. Skládat teorii 
veřejné správy z fragmentů těchto věd 
však nutně předpokládá existenci nosné 
struktury, tj. logické kostry, která by 
tvořila jádro pro uspořádání zmíněných 
fragmentů příslušných vědních disciplín. 
Právě tato struktura může být mimo jiné 
jedním z produktů teorie veřejné správy.
diskuse o možnostech koncipování 
teorie veřejné správy zřejmě probíhají 

nejen u nás. V tomto roce vyšlo v USA již 
druhé (podstatně přepracované) vydání 
publikace, jejíž úvodní část odpovídá 
na otázku „proč je nutná teorie veřejné 
správy“. Zde autoři, mimo jiné, pouka-
zují na to, že „teorie je nutným předpo-
kladem k tomu, aby praxe byla systema-
tická, aby se z nahodilých reformních 
kroků stala soustavná, účelná činnost, 
směřující k vytyčenému cíli“. Jinými 
slovy tak potvrzují známou tezi němec-
kého chemika XIX. století h. Liebiga, 
že „nejpraktičtější věcí je dobrá teorie“. 
V této souvislosti se většina účastníků 
jednání shodla na nutnosti věnovat 
pozornost i samotnému pojmu teorie 
včetně jejích základních charakteristik 
i funkci, kterou má vůči dané vědní dis-
ciplíně plnit. Právě těmto otázkám bude 
věnován jeden z dalších teoretických 
kulatých stolů na podzim tohoto roku.

13

Jak přistupovat k teorii

veřejné správy?
Pod tímto názvem se uskutečnil 18. dubna 2012 na 

naší univerzitě diskusní kulatý stůl, kterého se – kromě 
akademických pracovníků naší školy – zúčastnili i odborníci 
z dalších vysokých škol: Richard Pomahač (Právnická fakulta 
UK), Radim Roudný (Ekonomicko-správní fakulta Univerzity 
Pardubice) a David Špaček (Ekonomicko-správní fakulta MU). 

Přístupy jsou  
v zásadě dva: 
jednoduché 
razítkování
a razítkování
s mezidechem.

Xadonia 02/12 VěDa a VýzkuM
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panelisté pokusili odpovědět na otáz-
ku, jaký bude další vývoj v Evropě, a to 
vzhledem k turbulencím na finančních 
trzích a krizi důvěry v Řecku a dalších 
zemích Eurozóny. Člen NERV Michal 
Mejstřík se zabýval ve svém vystoupení 
možnými budoucími scénáři vývoje 
Eurozóny, zatímco Jan Frait z ČNB 
se soustředil na situaci bank a jejich 
problémy se špatnými aktivy. Stínový 
ministr financí Jan Mládek se soustře-
dil na politický rozměr současné krize 
Eurozóny, zatímco P. Budinský z VŠFS 
hovořil o finančních trzích a o tom, jak 
trhy vnímají riziko spojené s jednot-
livými státy prostřednictvím ratingů, 
výnosů dluhopisů a cen swapů úvě-
rového selhání (CdS). Blok byl zakon-
čen bohatou diskusí na všechna výše 
zmíněná témata.

Druhý blok
druhý blok s názvem „České důchodo-
vé pilíře – Zvolili jsme správný mix?” 
byl věnován implementaci dlouho 
diskutované třípilířové důchodové 
reformy v ČR. V tomto bloku zazněla 
dvě klíčová vystoupení, první před-
nesl Jiří Rusnok, který prezentoval svůj 
pohled na důchodovou reformu. Na něj 
navázal Jaroslav Vostatek, který reformu 
kritizoval jako nesystémovou a špatně 
připravenou. Následná diskuse byla 
velmi dlouhá, většina dotazů směřovala 
k druhému pilíři důchodové reformy. 
Někteří diskutující vyjadřovali obavy, 
že druhý pilíř bude po možné změně 
politické situace zrušen, jiní zase měli 
pochybnosti, zda do druhého pilíře 
vstoupí dostatečný počet lidí či zda jsou 
dostatečně ošetřena rizika spojená se 

Vysoká škola finanční a správní byla 
jak partnerem veletrhu Peníze, který 
se konal ve dnech 8.–11. března, tak 
jedním z partnerů odborné konfe-
rence „Eurozóna i Česká republika na 
rozcestí?“. Hlavním partnerem konfe-
rence byla společnost Broker Consul-
ting, dalšími partnery potom asocia-
ce finančních zprostředkovatelů uSF 
a Veletrhy Brno. naše univerzita byla 
současně organizátorem konference 
za odborné garance prorektora Petra 
Budinského. 

Program konference byl rozdělen do 
čtyř bloků.

První blok
V prvním bloku nazvaném „Evropa 
v roce 2012 – Finále nebo restart?” se 

Tato odborná konference se konala v rámci veletrhu Peníze na 
brněnském Výstavišti dne 8. března 2012.

Xadonia 02/12 VěDa a VýzkuM

Eurozóna i Česká republika

na rozcestí?Petr Budinský // text
BVV // foto
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správou aktiv ve druhém pilíři. Tento 
blok byl účastníky vysoce hodnocen.

Třetí a čtvrtý blok
Třetí blok pod názvem “Moderní finanč-
ní produkty – Čím složitější, tím lepší?“ 
byl věnován, jak je patrné z názvu, 
finančním produktům. V tomto bloku 
byly představeny 
klasické produk-
ty jako staveb-
ní spoření či 
některé produk-
ty pojišťoven, 
zajímavá vystou-
pení měli Jan 
Matoušek z ČBA 
a Václav Křivo-
hlávek z VŠFS. 
Velmi zajímavá 
byla diskuse, 
která se dotkla 
i některých vyso-
ce rizikových produktů a následně byla 
řešena otázka, zda moderní finanční 
produkty nejsou někdy tak komplikova-
né, že není ze strany investorů chápána 
jejich podstata a fungování. V takovém 
případě nemohou být ani správně 
vyhodnocena všechna rizika spojená 
s takovými produkty. 

závěrečný panel
V závěrečném panelu konference 
nesoucím název „distribuční kanály – 
zprostředkování nebo poradenství?“ 
vystoupili zástupci tří hlavních finanč-
ních zprostředkovatelů na trhu – OVB, 
Broker Consulting a AWd. Velmi zají-

mavé bylo úvodní vystoupení v tomto 
bloku, když Michal Knapp (OVB) popsal 
trendy v distribuci finančních produktů 
včetně jejich rizik. Jan Lener (Broker 
Consulting) se věnoval srovnání bank 
a finančních zprostředkovatelů z hle-
diska obsluhy klienta a Tomáš Rampula 
hovořil o konkrétní praxi při distribuci 

finančních pro-
duktů. diskuse 
byla i zde velmi 
zajímavá, někte-
ré dotazy smě-
řovaly k ochraně 
klienta a mož-
ným nekalým 
praktikám někte-
rých finančních 
zprostředkova-
telů, dále byl 
diskutován rozdíl 
mezi finančním 
zprostředkova-

telem a poradcem a otázka regulace 
některých poplatků ze strany státu. 
Konference se zúčastnilo přes 200 
účastníků, kterým byl zaslán sborník 
obsahující příspěvky a prezentace 
vystupujících.

Pozvánka na další ročník
Příští rok se další ročník veletrhu 
Peníze bude konat opět na brněnském 
Výstavišti ve dnech 7.–10. března 2013, 
přičemž naše univerzita bude znovu 
partnerem tohoto veletrhu stejně jako 
partnerem a organizátorem odborné 
konference, která se uskuteční první 
den konání veletrhu dne 7. března 2013.
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Česká společnost ekonomická vyhlásila 
již 19. ročník soutěže pro mladé 
ekonomy do 30 let. do soutěže se 
zasílají původní práce v rozsahu do 
30 stran s ekonomickým zaměřením, 
v českém nebo anglickém jazyce. 
Podrobné pokyny naleznete ve Statutu 
soutěže na www.cse.cz. Zde je ke 
stažení také přihláška do soutěže. 

Odměna za první místo činí 25 000 
Kč, finančně budou odměněny i práce 
na 2. a 3. místě. do soutěže se mohou 
zapojit studenti všech stupňů studia, 
tedy bakalářského, magisterského 
i doktorského. 

Termín odeslání přihlášky 
a příspěvku je 15. 10. 2012. 

Česká společnost ekonomická (ČSE) 
je občanským sdružením příznivců 
ekonomie. Pořádá přednášky 
a semináře, organizuje soutěže, 
vydává vzdělávací pomůcky, uděluje 
Cenu za dlouhodobý přínos českému 
ekonomickému myšlení. O své činnosti 
informuje v elektronickém Zpravodaji 
ČSE. Členem této společnosti mohou 
být jednotlivci i organizace. 

Vysoká škola finanční a správní je 
členem ČSE od r. 2006; kontaktní 
osobou je doc. Mojmír helísek, který je 
též členem představenstva ČSE. Naše 
univerzita uspořádala ve spolupráci 
s ČSE již devět diskusních seminářů. 
Informace o těchto akcích naleznete na  
http://www.vsfs.cz/?id=1047-
spoluprace-s-cse. 

Soutěž 
Mladý ekonom roku

Mojmír Helísek

       Vystoupení prorektora P. Budinského
P. Budinský z VŠFS hovořil o finančních trzích a o tom, jak trhy vnímají riziko spojené s jednotlivými 
státy prostřednictvím ratingů, výnosů dluhopisů a cen swapů úvěrového selhání (CDS)

Konference se 
zúčastnilo přes 200 
účastníků, kterým 
byl zaslán sborník 
obsahující příspěvky 
a prezentace 
vystupujících.



Absolventi 
v P.M. club
jednou z výhod členství v klubu absolventů je šance zúčastnit 
se každoročního setkávání s pedagogy a zaměstnanci univerzity 
na atraktivních místech a se zajímavým programem. 

Letos poprvé jsme nevypluli na Vltavu, ale zakotvili poblíž. Setkání 
se totiž konalo v populárním klubu P.M. Čtvrtek 26. dubna byl tedy 
v moderním klubu v centru Prahy zadán našim absolventům, peda-
gogům a zaměstnancům. Už tradiční součástí byla tombola, v níž 
letos mohl každý, kdo si zakoupil lístek, získat atraktivní karnevalové 
masky. Vybráno tak bylo 7 600 Kč, které jsou určeny na podporu 
Stipendijního fondu VŠFS pro fyzicky i sociálně handicapované 
studenty. Přinášíme vám fotografie, které nejlépe ilustrují atmosféru, 
jaká v klubu panovala.

Magdalena Straková // text
daniel hamerník, freevector.com // foto
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... Perfektně 
zrežírovaná 
akce , že pane 
kolego?
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národní finále organizovat příští rok. 
delegace se tak dozvěděly, že příští 
finále se bude konat 17. a 18. dubna 
2013 v rumunské Bukurešti. Konečné 
pořadí vítězů asi nikoho z přítomných 
nepřekvapilo, ale naši soutěžící mohli 
alespoň kvitovat, že oba týmy, které 
je v semifinále porazily, se ocitly na 
nejvyšších příčkách.
Celkem bylo ve finále již zmiňovaných 
25 týmů, které byly rozděleny do čtyř 
skupin – po šesti, jedna měla týmů 
sedm. Týmy musely během dne při-
jmout pět rozhodnutí, přičemž k tomu 
měly v jednotlivých kolech stále méně 
času. Osm postupujících týmů se utkalo 
ve finále soutěže. Princip byl tedy ob-
dobný jako v národních kolech.

Se soutěží se neloučíme
Vysoká škola finanční a správní, která 
tuto největší studentskou soutěž 
v manažerském řízení firem organi-

zuje jak v České republice, tak na 
Slovensku, příští rok opět vyšle 
do mezinárodního finále vítězné 
týmy národních kol. Sledujte 
webové stránky www.czechgmc.
cz a www.slovakgmc.sk a buďte 
první, kdo se dozví, kdy začíná 
další ročník.

Xadonia 02/12 zE žiVoTa Školy

stejnou skupinu. Čekal je tedy přímo 
bratrovražedný boj. Spolu s nimi o dvě 
postupová místa soupeřily týmy z hosti-
telské Ukrajiny, Ruska, Indie, Španělska 
a Ghany. „Máme přesně ty dva týmy, 
které jsme si vylosovat nechtěli,“ svěřil 
se se svými dojmy těsně po losování 
Tomáš Petrák z českého týmu. „Rus-
ko a Ukrajina jsou velmi silné, takže 
postup nebude snadný,“ doplnil. Také 
Binh Pham, kapitán slovenského týmu, 
by se Ukrajině rád vyhnul. „Ukrajina se 
umísťuje v soutěži často na prvních po-
zicích.“ Jejich obavy se bohužel naplnily, 
český i slovenský tým čekalo zklamání, 
když do samotného finále nepostoupil 
ani jeden z nich.

Příští rok soutěžící přivítá 
Rumunsko
Během vyhlášení finálových výsledků 
dne 19. dubna tedy oba týmy již jen 
v poklidu sledovaly, zda se favorité ze 

skupiny umístí na předních příčkách. 
Organizátoři před samotným vyhláše-
ním připravili večer plný překvapení. Po 
řadě nádherných předtančení vystoupi-
la místní popová megahvězda Alexandr 
Krivošapko a působivou prezentací se 
představila země, která bude mezi-

Radostí ruského týmu vyvrcholilo 
mezinárodní finále soutěže Global 
Management Challenge. Dvoudenní 
souboj týmů z 25 zemí světa roz-
hodl o tom, že právě ruští zástupci 
stanuli na nejvyšším stupínku vítězů 
a nechali za sebou jak favorizované 
ukrajince, kteří se umístili na třetím 
místě, tak Poláky, kteří obsadili místo 
druhé. kapitáni našich týmů převzali 
během slavnostního ceremoniálu 
pamětní certifikáty. „Chtěli bychom 
se zúčastnit i dalšího mezinárodní-
ho finále, protože hodně týmů se 
zúčastňuje opakovaně a právě tyto 
týmy se nyní dostaly do finále,“ řekl 
nám na mikrofon slovenský soutěžící 
Robo Grexa. 

Češi a Slováci v jedné skupině
Mezinárodní finále soutěže Global 
Management Challenge zahájil dne 
17. dubna 2012 ukrajinský premiér 
Mykola Azarov. Český a slovenský tým, 
jejichž účast v soutěži zajišťovala naše 
univerzita, si v semifinále vylosovaly 

Magdalena Straková // text
GMC, freevector.com // foto

V dubnovém finále této světové soutěže zvítězilo Rusko.  
Příští rok se finalisté podívají do Bukurešti.

Mezinárodní finále 

GMC 2012 v Kyjevě

Český a slovenský 
tým, jejichž účast 
v soutěži zajišťovala 
naše univerzita, 
si v semifinále 
vylosovaly stejnou 
skupinu. Už se těšíme

na čerstvou 
manažerskou
krev.
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Magdalena Straková // text
GMC, freevector.com // foto

Babičko,
proc máš
tak velké 
zuby?

Garden Party 
2012
Je to skoro k neuvěření, ale již popáté se v atriu sídla naší univerzity sešly děti zaměst-
nanců doprovázené svými rodiči či prarodiči, aby společně dne 3. června 2012 oslavili 
den dětí. Stále rostoucí počet návštěvníků (letos jich již bylo více než 200) a celková 
skvělá pohoda napovídají, že se tato tradice stala jednou z nejvyhledávanějších v ka-
lendáři akcí univerzity. Také letos byla pro všechny, od těch nejmenších po dospěláky, 
připravena celá řada atrakcí a soutěží. Prohlédněte si naši fotogalerii. 

Magdalena Straková // text
daniel hamerník, freevector.com // foto

ˇ



Kladno a Praha 10 hostily 
svět ve fotografiích 
Bohuslavy Šenkýřové
Pražská Galerie DESET a tradiční 
výtvarná open air akce kladenské 
dvorky se staly dějištěm výstav 
fotografií Bohuslavy Šenkýřové. obě 
akce se setkaly se zájmem a oceněním 
návštěvníků. Rektorka univerzity tímto 
způsobem podporuje Stipendijní fond 
Vysoké školy finanční a správní.

Galerie DESET
Ve čtvrtek 10. května 2012 se otevřely  
návštěvníkům výstavy Svět srdcem  
Bohuslavy Šenkýřové překrásné pro- 
story Galerie dESET. Výstava propojovala 
fotografie a texty autorky, jak je čtenářům 
představila ve stejnojmenné knize. Akci 
zahájil ústecký fotograf Karel Žitňanský, 
který jak s univerzitou, tak s autorkou 

výstavy již připravil řadu zajímavých 
projektů. Odvahu a nekonvenční přístup 
autorky k životu a umění ocenil galerista 
a malíř František Vlach, pod jehož patro-
nátem se výstava konala.

kladenské dvorky
druhý červnový víkend se kladenská čtvrť 
Podprůhon otevřela návštěvníkům již  
30. ročníku výtvarné open air akce 
Kladenské dvorky. Bohuslava Šenký-
řová letos vystavila fotografie z Izraele 
a Jordánska. Tyto atraktivní destinace 
se návštěvníkům dvorku „U Černých“ 
líbily, a tak autorku, která se akce osobně 
zúčastnila, čekala celá řada dotazů. I přes 
tradičně deštivé počasí, které tuto akci 
doprovázelo, se jich na dvorku vystřídalo 

několik set. A protože se kvůli plánované 
rekonstrukci v hostitelské čtvrti tradice 
možná na několik nejbližších let přeruší, 
nikdo z těch, kdo 30. ročník navštívili, 
nevlídného počasí nelitoval a užíval si 
mimořádnou atmosféru této akce.

Podpora stipendijního fondu
Všechny počiny rektorky univerzity 
a současně autorky fotografií směřují 
k podpoře stipendijních programů VŠFS 
se zaměřením na fyzicky a sociálně handi-
capované talentované studenty. Za tímto 
účelem univerzita každoročně vydává 
také kalendář fotografií B. Šenkýřové. 
K dostání je také kniha mapující velkou 
část autorčiny tvorby. Více informací  
na www.vsfs.cz. 
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Magdalena Straková // text
hana Ambrožová // foto
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Kladno a Praha 10 hostily 
svět ve fotografiích 
Bohuslavy Šenkýřové

Xadonia 02/12 zE žiVoTa Školy

Na party v Mostě, 
před zkouškami

se nenechali ani zaměstnanci školy)
neodolali a v den konání byly lístky na 
party vyprodané. hudební klub Gama 
jen s malou mírou nadsázky praskal ve 
švech.

Souboj oborů
Kvalitní hudba vylákala na parket 
tanečníky už téměř od chvíle, co začala 
hrát, a soutěže, které vyplňovaly mezery 
ve chvílích, kdy si potřebovala kapela 
odpočinout, pobavily každého. Celý 
večer, pojatý jako přátelské soupeření 
třech oborů, které se na mosteckém 
středisku vyučují, pak dopadl nejlépe 
pro Řízení podniku, v těsném závěsu za 
nimi zůstala Veřejná správa. S nejmen-
ším počtem bodů skončila, i přes velké 
odhodlání, Marketingová komunikace. 
Oslavy se protáhly až ke čtvrté hodině 
ranní, kdy klub zavíral.

Podle ohlasů si party všichni velmi užili. 
Na otázku, zda se chystá další, nám od-
pověděl Vítězslav douda: „Přáli bychom 
si, aby se z toho stala tradice, aby se 
podobné party konaly každý semestr. 
A až školu dokončíme, tak aby se toho 
po nás ujali mladší kolegové a na naši 
tradici úspěšně navázali.“ Kolegové 
z mosteckého střediska se tedy mohou 
těšit na podzim.

Pátek 20. dubna 2012 se do análů 
VŠFS zapíše jako den, kdy vznikla 
nová a výsostně příjemná tradice. 

jak to celé vzniklo?
Myšlenka uspořádat celostřediskovou 
party přitom vznikla z tradice malých 
studentských oslav, které se konají 
doslova každou chvíli. Jedna z nich, 
tradiční večírek pro celou „třídu“ před 
začátkem zkouškového období inspiro-
val Radka Listopada a Vítězslava doudu, 
oba studenty prvního ročníku magis-
terského studia oboru Řízení podniku, 
k nápadu zorganizovat podobnou akci 
pro celé středisko. Party, organizovaná 
studenty, jejíž dveře ovšem byly otevře-
né i absolventům či učitelskému sboru, 
se setkala s mimořádným ohlasem.

Radek Listopad k tomu řekl: „Velký dík 
patří rektorce univerzity Bohuslavě Šen-
kýřové, to její podpora umožnila udělat 
party nejen pro pár přátel, ale dokázali 
jsme rozhýbat kulturní život na celém 
studijním středisku.“
A to se opravdu podařilo. Graficky 
zdařilé plakáty oznamovaly celému 
středisku, že se na pódiu objeví kapela 
Flash Joy a večer bude moderovat Petr 
Říbal, jména známá nejen v Mostě 
a okolí. Studenti (a nejen oni, zahanbit 

Velký dík patří 
rektorce univerzity 
Bohuslavě Šenkýřové, 
to její podpora 
umožnila udělat party 
nejen pro pár přátel, 
ale dokázali jsme 
rozhýbat kulturní 
život na celém 
studijním středisku.

Mostecké studijní středisko zakládá novou tradici. Studenti si 
pod záštitou vedení univerzity uspořádali první party.

Radek Listopad // text
z archivu studijního střediska Most // foto



 
O pohár VŠFS

univerzita zakládá novou tradici. V sobotu 26. 5. 2012 
se v hale Tj Sokol Praha Vršovice konal historicky 
první fotbalový turnaj o pohár Vysoké školy finanční 
a správní. Turnaj úvodním slovem zahájila rektorka 
univerzity Bohuslava Šenkýřová, která se stala i prv-
ním úspěšným střelcem turnaje, když vstřelila z penal-
ty úvodní symbolickou branku. 

Turnaje se zúčastnilo celkem deset týmů. Tým VŠFS bo-
hužel nezasáhl do čtvrtfinálových bojů a nakonec získal 
deváté místo. Přesto to byl pro naši univerzitu úspěšný 
začátek nové sportovní tradice, takže za rok opět  
na shledanou!

Magdalena Straková // text
hana Ambrožová // foto
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Očima kapitána:
9. místo má  

i určitou výhodu, 
je celkem malá 

pravděpodobnost, 
že příště skončíme 
na horší pozici .
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Jana Štollová // text

Zaměřuje se na podporu spoluprá-
ce mezi podnikatelským sektorem, 
institucemi terciálního vzdělávání 
a výzkumnými a vývojovými pracovišti 
podnikatelských, veřejných a nezisko-
vých organizací. I proto je jedním z jeho 
cílů vytvářet a do praxe zavádět nástroje 
a aktivity, které povedou ke zvýšení 
uplatnitelnosti studentů vysokých a vyš-
ších odborných škol na trhu práce. Na 
tyto nástroje navazují analýzy klastro-
vého potenciálu v Ústeckém, Plzeňském 
a Karlovarském kraji, jako opatření 
umožňující další rozvoj spolupráce pod-
nikatelských subjektů a dalších institucí.

O jaké aktivity se konkrétně jedná? Pro-
jekt zahrnuje tzv. čtyři klíčové aktivity, 
kterými jsou:
● Soft Network West Bohemia – síť 

spolupracujících institucí terciálního 
vzdělávání, výzkumných a vývo-
jových pracovišť podnikatelských, 
veřejných a neziskových struktur 
v regionu Ústeckého, Karlovarského 
a Plzeňského kraje

● Komunikační projektová platforma 
za účasti domácích a zahraničních 
odborníků

● Příprava lidských zdrojů pro síť 
spolupracujících institucí terciálního 
vzdělávání, výzkumných a vývojo-
vých pracovišť

● Podpora vzniku kontaktního centra 
zaměřeného na marketing spoluprá-

ce institucí terciálního vzdělávání, 
vědy a výzkumu s podnikatelským 
sektorem

Realizace prvních projektových aktivit 
byla zahájena v březnu 2012 a aktivně 
se na ní podílí celkem sedm subjektů 
ze tří krajů – Karlovarského, Plzeňské-
ho a Ústeckého. hlavním realizátorem 
je Vysoká škola finanční a správní. 
Partnery projektu jsou Evropský institut 
pro rozvoj lidských zdrojů, Karlovarská 
agentura rozvoje podnikání, p.o., Regi-
onální rozvojová agentura Ústeckého 
kraje, a.s., SOFO Group, a.s., Technolo-
gický park Chomutov, o.p.s., a Výzkum-
ný ústav pro hnědé uhlí, a.s.

na čem konkrétním pracujeme?
Předpokladem pro úspěšnou realizaci 
projektu je navázání spolupráce s in-
stitucemi a podniky různého zaměření, 
které nabídnou studentům vysokých 
a vyšších odborných škol možnost stáže 
či odborné praxe a dále se zapojí do 
vytvářené sítě. Zpracovali jsme databázi 
subjektů, které námi budou osloveny 
s nabídkou zapojení se do projektových 
aktivit. V databázi se nachází již přes 
300 subjektů. Pro stáže a odborné praxe 
studentů byla zpracovávána metodika 
stáží a praxí, kterou ověří pilotní fáze 
projektu. Probíhá příprava úvodní kon-
ference s účastí zahraničního experta 
na problematiku klastrů. První konfe-

rence s odborným seminářem se usku-
teční již v září 2012, a to na Červeném 
hrádku v Jirkově. 

Z hlediska tematického zaměření je 
připraveno i 15 tzv. soft seminářů, které 
svým obsahem přispějí k prohloubení 
znalostí a kompetencí v oblasti vzá-
jemné spolupráce, informací a tvoření 
sítí (klastrů), zejména akademických 
a vědecko-výzkumných pracovníků. 
V průběhu měsíce května byla zahájena 
činnost kontaktního centra ve studij-
ním středisku VŠFS v Mostě a společně 
s partnery byly zahájeny práce na webo-
vém portálu, který se stane integrujícím 
prvkem jednotlivých aktivit projektu.

jaké očekáváme výstupy?
● Síť spolupracujících subjektů.
● Odborné a pracovní stáže včetně 

metodiky pro tyto stáže.
● Analýza klastrového potenciálu.
● Zahraniční stáže studentů vysokých 

či vyšších odborných škol a pra-
covníků vysokých škol či výzkumu 
a vývoje. 

● Soubor odborných seminářů zamě-
řených na přípravu lidských zdrojů 
pro síť spolupracujících subjektů, 
včetně e-learningové opory vzdělá-
vání.

● Kontaktní centrum včetně metodiky 
práce centra a softwarové platformy. 
Projektový bulletin.

Podrobné informace o projektu a prů-
běhu realizace jednotlivých aktivit 
naleznete na webovém portálu 
www.rwb.cz.

Projekt ROZVOJ West Bohemia 

nabírá na obrátkách
Projekt ROZVOJ West Bohemia je prozatím největším 
projektem financovaným z prostředků Evropského sociálního 
fondu, který za dobu své existence Vysoká škola finanční 
a správní realizovala. 
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Všechny výše uvedené cíle byly 
splněny.
Projekt byl sestaven ze sedmi klíčových 
aktivit, z nichž každá měla předem sta-
novený výstup. V průběhu projektu tak 
vznikl nový Vzdělávací program MULTI 
složený z těchto šesti samostatných 
vzdělávacích bloků, které se dále členily 
do 24 vzdělávacích 
modulů: (1) Rozvoj 
kompetencí výzkum-
ných, (2) Rozvoj 
lidských zdrojů ve 
výzkumu a vývoji, (3) 
Základy projektové-
ho řízení, (4) Šíření 
výsledků VaV, (5) 
Transfer technologií 
a metodika posouzení 
hodnoty inovace a (6) 
Vytváření kvalitních týmů VaV a jejich 
další rozvoj. Všechny vzniklé studijní tex-
ty vzdělávacího programu byly následně 
převedeny do e-learningu.

Výstupy projektu
dalšími výstupy byly samostatné WWW 
stránky obsahující všechny relevantní 
informace týkající se projektu, odborně 
–populární postery mapující jednotlivé 
etapy projektu, řada článků v novinách 
a časopisech, Sborník projektu, Partner-
ská regionální síť institucí zabývajících se 
vzděláváním vysokoškolských a vědec-
kých pracovníků, databáze odborníků 
působících v oblasti dalšího vzdělávání, 
tři odborné semináře, exkurze, závěrečná 
konference realizovaná v Praze a koneč-
ně a především odborné semináře, které 
byly realizovány v letech 2009/2010 
(pilotní běh – 1. etapa), 2010/2011  
(2. etapa) a 2011/2012 (3. etapa) na mno-
ha místech České republiky: v Mostě, na 
Kladně, v Řeži u Prahy, v Ústí nad Labem, 
v Třeboni, na hrubé Skále, na Červeném 
hrádku a v Lánech.

Vzdělávací projekt „Multiplikační 
efekty postgraduálního celoživotního 
vzdělávání vědeckých pracovníků  
v regionálních podmínkách“, kterému 
všichni zainteresovaní říkali  
„MulTi“, je dnes již minulostí. Skončil 
15. května letošního roku a s potěše-
ním konstatujeme, že úspěšně. jak 
čtenáři Xadonie vědí, byl realizován 
v uplynulých třech letech Vysokou 
školou finanční a správní s finanční 
podporou Evropského sociálního  
fondu a rozpočtu České republiky.

hlavím cílem projektu bylo systema-
tické zvyšování inovačního potenciálu 
mimopražských pedagogických a dalších 
pracovníků, kteří se zabývají výzkumnou 
činností v rámci studijních programů VŠ, 
doktorandů, studentů se zájmem o vý-
zkum a vývoj a pracovníků výzkumných 
a vývojových organizací. Konkrétních cílů 
bylo v projektu stanoveno pět:
● Ověření a další zdokonalení metodiky 

zvyšování inovačních, systematizač-
ních, komunikačních a realizačních 
kompetencí. 

● Vytvoření podmínek pro plné využití 
synergických efektů formou různých 
prvků kooperace vědeckých pracov-
níků v daném regionu (realizační 
a interdisciplinární týmy).

● Ověření možnosti využití absolvent-
ských sítí vysokoškolských zařízení při 
vytváření interdisciplinárních týmů 
zaměřených na přípravu a realizaci 
výzkumných projektů přispívajících 
k hospodářskému a sociálnímu rozvo-
ji regionu.

● Přenesení prvků know-how vytvo-
řených a ověřených v podmínkách 
přirozeného vědeckého centra do 
podmínek regionů, který dlouhodo-
bě trpí nedostatečnou intelektuální 
vybaveností.

● Vytvoření e-learningu jako účinného 
nástroje, který usnadňuje studují-
cím jejich přístup jak ke studijním 
dokumentům, tak k další doporučené 
literatuře.

komiks jako učebnice
Projekt obsahoval řadu inovací, z nichž 
si speciální pozornost zaslouží doplnění 
studijního textu vzdělávacího bloku 
Základy projektového řízení komiksem, 
který vtipným způsobem teorii přiblížil 
praxi. Významnou součástí projektu bylo 
průběžné hodnocení vzdělávacích proce-

sů a analýzy 
cílových sku-
pin. Samotní 
účastníci 
vzdělávání 
hodnotili 
kvalitu 
vzdělávacích 
textů (pre-
test) a na 
závěr každé-
ho vzděláva-

cího dne posuzovali akci jak po stránce 
odborné, tak organizační.

Co říci na závěr? 
Všechny produkty projektu, ke kterým se 
jeho realizátoři na začátku přihlásili, byly 
splněny. Výjimku tvoří tzv. monitorovací 
indikátory týkající se počtů osob zapo-
jených do projektu. Původně plánované 
hodnoty byly řádově překročeny. Místo 
plánovaných 150 úspěšně podpořených 
osob bylo nakonec podpořeno 1 499  
(tj. 999 %).

Projekt MULTI skončil, bude však pokra-
čovat v dalších aktivitách VŠFS. Jedná se 
zejména o projekt West Bohemia, který 
bude využívat vzdělávací moduly vzniklé 
v projektu MULTI i jeho partnerskou síť 
a v jejím kontextu vzniklou databázi. 
Předpokládáme, že ty se stanou kvalit-
ním základem pro platformu vzděláva-
cích institucí sdílejících společný zájem 
týkající se zvýšení kompetencí vysoko-
školských studentů zejména v severních 
Čechách.

Xadonia 02/12 PRojEkTy

Ohlédnutí za projektem 

MULTI Jaroslava Barbara Sporková // text

Projekt byl sestaven 
ze sedmi klíčových 
aktivit, z nichž 
každá měla předem 
stanovený výstup. 
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Jaroslava Barbara Sporková // text
Profimedia // foto

Jaroslava Barbara Sporková // text
Istock // foto

50+ Andy

Fiktivní firmy pro občany 50+

Projekt Fiktivní firmy pro občany 50+ realizuje Vysoká škola fi-
nanční a správní v partnerství s Institutem rozvoje evropských 
regionů, o.p.s., slovenským Štátnym inštitútom vzdelávania 
a s německým Internationales hochschulinstitut Zittau. 

Jeho hlavním cílem je zesílit efektivitu dalšího vzdělávání 
vedoucího ke zvýšení zaměstnanosti, resp. k samostatné-
mu podnikání osob cílových skupin projektu. Konkrétně se 
jedná o zavedení tzv. fiktivních firem do prostředí dalšího 
vzdělávání. 

Fiktivní firmy jsou prostředím pro získání následujících 
znalostí a kompetencí: rozvaha znalostí, schopností, do-
vedností a ekonomického zázemí, tvorba podnikatelského 
záměru, založení živnosti, vedení účetnictví a plnění všech 
daňových povinností, nákup a prodej zboží či služeb, úspěš-
ná propagace své živnosti či zvládnutí průzkumu trhu.

S využitím zkušeností zahraničních partnerů vznikne 
Metodika fiktivních firem pro další vzdělávání, která bude 
dána po předchozím proškolení k dispozici zástupcům 
cílových institucí, kterými jsou české univerzity (Technická 
univerzita Liberec, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, Univerzita Pardubice, Univerzita hradec 
Králové, studijní středisko Vysoké školy finanční a správní 
v Mostě a v Kladně) a Úřad práce ČR. Pro osoby cílových 
skupin projektu budou realizovány konkrétní kurzy fiktiv-
ních firem s cílem připravit minimálně 40 fyzických osob 
na podnikání. Nejúspěšnější fiktivní firmy budou následně 
prezentovány na krajských, národních a mezinárodních 
přehlídkách fiktivních firem.

dvouapůlletý projekt byl zahájen 1. dubna 2012 a je 
financován z prostředků ESF prostřednictvím Operační-
ho programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.

Projekt ANDY se dostal do 
druhé poloviny

Projekt Trénink lektorů zaměřených na práci se starší 
střední generací, kterému se všeobecně říká ANdY (od 
slova andragogika), vstoupil do své druhé půli.

Připomeňme si, že se jedná o vzdělávací projekt, který od 
ledna 2011 realizuje Střední škola řezbářská v Tovačově 
v partnerství s Vysokou školou finanční a správní s finanční 
podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu České 
republiky.

Projekt je zaměřen na přípravu lektorů pro práci v oblasti 
dalšího vzdělávání. do současnosti v rámci projektu 
vznikl nový vzdělávací program složený ze čtyř bloků: (1) 
Andragogika, (2) Komunikace, (3) Technika ve vyučování 
a (4) Nové gramotnosti, ty se dále dělí celkem na 27 
vzdělávacích modulů. Vlastní vzdělávání bylo zahájeno 
v říjnu 2011 v Olomouci a bylo připraveno jako pilotní 
kurz, který byl ukončen v dubnu letošního roku. První tři 
bloky vzdělávacího programu a vybrané moduly vztahující 
se ke gramotnosti udržitelného rozvoje byly realizovány 
kombinovanou formou, ostatní distanční formou s pomocí 
tutorů.

dosud bylo v projektu úspěšně podpořeno celkem 75 
osob.

Nechceme, aby to vypadalo neskromně, ale zatím lze říci, 
že projekt probíhá výborně, a to jak po stránce odborného 
a organizačního zajištění, tak i s ohledem na splnění 
monitorovacích indikátorů, kterými v tomto případě byli 
i úspěšní absolventi. 

do konce projektu zbývá necelý rok. Během této doby 
bude zrealizován další vzdělávací kurz, bude vytvořen 
Slovník moderních relevantních hesel a Sborník jako 
příklad dobré praxe.
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V březnu 2012 vyslala naše univerzi-
ta již poněkolikáté své zástupce z řad 
studentů a pedagogů na meziná-
rodní akci nazvanou international 
Marketing Week pořádanou naší 
partnerskou institucí EPHEC v bel-
gickém louvain-la-neuve. Tématem 
letošního ročníku byly obaly a udrži-
telný rozvoj. Studenti a pedagogové 
z mnoha evropských zemí absol-
vovali během tohoto týdne řadu 
zajímavých prakticky orientovaných 
přednášek a skupinových konzultací. 
získané informace sloužily účast-
níkům jako podklady pro plnění 
zadaných úkolů. 

Co bylo cílem práce?
Cílem práce sestavených mezinárodních 
týmů bylo připravit a v závěru před 
porotou obhájit návrhy ekologických 
obalů na dva konkrétní produkty, a to se 
snahou vhodně zkombinovat pravidla 
pro tvůrčí design, co nejmenší ekologic-
kou zátěž a vše zároveň sladit s obchod-
ní strategií a firemními prvky zadavatele 
úkolu, obchodního řetězce delvita. 

Úvodem lektor Jean-François Vuylsteke 
seznámil posluchače s rozmanitostmi 
Belgie – oficiálními jazyky a územním 

členěním. Jonathan Martens, ekologic-
ký projektový koordinátor za delhaize 
Group (delvita), účastníkům představil 
jak marketingovou strategii včetně 
společenské odpovědnosti firmy, tak 
také projekt, kterým se studenti měli 
zabývat. Steven Van Praet ze soukromé 
firmy Futureproofed měl připravenu 
poutavou přednášku o udržitelném 
rozvoji. Lektorka a marketingová kon-
zultantka Anne Castermans na praktic-
kých ukázkách popisovala vývoj obalů 
a jejich působení na různé skupiny kon-
zumentů. Gaele Janssens, manažerka 
výzkumu a vývoje firmy Fost Plus Gaele 
zabývající se recyklací odpadu, hovořila 
o obalech a udržitelném rozvoji. Jedna 
z posledních a nejakčnějších přednášek, 
vedená Alainem Leduc, odborníkem na 
kreativitu z firmy Creativores, vtáhla do 
děje nejen několik vybraných účastníků, 
ale posléze i celou skupinu při demon-
straci toho, jak přemýšlet tvořivě, ne-
svázáni předsudky, hodnocením okolí či 
ustanovenými a zažitými pravidly. Závěr 
týdne měli studenti na zpracování pro-
jektového úkolu a na přípravu materiálů 
pro prezentaci před hodnotící komisí.

Reprezentace VŠFS
VŠFS na tomto projektovém týdnu vel-
mi dobře reprezentovaly Jana Machová, 
Jana Mašková a Simona Koutenská, stu-
dentky oboru Marketingová komunika-
ce. Jakožto úspěšné účastnice obdržely 
nejen certifikát o absolvování této 
akce, ale byly i v týmech, které získaly 
ocenění za nejlepší návrh ekologického 
obalu, a odnesly si tedy ještě ceny od 
organizátora akce EPhEC a jednu přímo 
od zadavatele úkolu, firmy delvita.

K odborné části byl navíc ještě připra-
ven i jednodenní doprovodný program 
– návštěva Parlamentaria. Na moder-
ních displejích prezentovaná historická 
fakta a kombinace statických a multi-

mediálních prvků nadchla bez nadsázky 
všechny návštěvníky z naší skupiny. 
Příjemná byla i následná prohlídka 
Bruselu, při které každý zamířil tam, 
kam jej to nejvíce lákalo, ať už to bylo 
náměstí Grand Place, katedrála Saint 
Michel, nejstarší nákupní galerie v Ev-
ropě Royales Saint-hubert, malá soška 
Manneken Pis, Atomium, městečko 
miniatur Mini-Europe, některé z četných 
muzeí, posezení nad belgickým pivem 
a ochutnávka belgické čokolády či míst-
ních vaflí se šlehačkou. Za den se však 
dalo stihnout jen omezené množství 
pamětihodností a zážitků. 

závěrem
Královská muzejní čtvrť a botanické 
zahrady v Bruselu, nedaleké Waterloo 
i další zajímavá místa v Louvain-la-
Neuve a přilehlém okolí musí počkat 
na jinou příležitost. Zároveň tak naše 
zvědavost, zda příští ročník Internatio-
nal Marketing Week bude připraven po 
odborné i organizační stránce stejně 
dobře jako ten letošní. Vyslovujeme 
poděkování našemu Týmu zahranič-
ní spolupráce za výbornou přípravu 
výjezdu a bezproblémovou komunikaci 
v rámci celé skupiny partnerů.

Mezinárodní 
týden marketingu

v belgickém Louvain-la-Neuve

Štěpánka hronová // text
Lukáš Kučera, freevector.com // foto

Louvain
-la-Neuve
je městečko
30 km 
jihovýchodně
od Bruselu

        Parlamentarium, Brusel
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V jižní části východní Sibiře leží nejhlubší 
(asi 1 637 m) a nejstarší (25 mil. let)  

jezero světa Bajkal… 

s historií města i muzea. Exponáty jsme 
mohli vzít do rukou, líbil se mi mamutí 
zub a hebká a lesklá sobolí kožešina. 
Venku opět panovalo vedro, v místní 
vývařovně jsme si koupili pozy, boršč 
a pivo. Prohlédli jsme si poněkud zchát-
ralé, ale pořád výstavné dřevěné domy, 
které pamatují lepší časy carského 
Ruska, a podívali se i na hřbitov, kde 
se mezi jednotlivými rovy pásly kozy. 
Pravoslavný kostel byl v rekonstrukci, 
i v omezeném prostoru jsme před iko-
nostasem zapálili svíčky.

další naší zastávkou na cestě Barguzin-
skou dolinou byly zajímavé skalní útva-
ry a posvátné místo, jedno z mnoha, 
které lze vidět podél silnice. Tentokrát 

24. 7. 2010 (sobota)
Ráno odjíždíme maršrutkou do měs-
ta Barguzinu, které bylo založeno 
v 17. století kozáky. Cestou si prohlíží-
me další vesnice, tmavou hněď dřevě-
ných domků a plotů rozbíjí bleděmod-
rá, světlezelená a fialová barva oken 
a okenic. Téměř na každém stavení je 
umístěn obrovský satelit. Zahrady jsou 
osázeny bramborami, zeleninou, vidíme 
rybíz a jahody, všudypřítomné krávy 
a koně se volně pasou.

V Barguzinu jsme navštívili místní 
muzeum, které je součástí základní 
školy a exponáty se využívají ve výuce. 
Uvítala nás zajímavá kantorka, krásná 
Čečenka, a fundovaně nás seznámila 

se nejednalo o kůly ovázané barevnými 
šátky tak, aby vlály ve větru, ale o ká-
men připomínající sedícího býka. 

Večer nás čekala výborná večeře a skvě-
lá baňa, úplně večer film o působení 
Čechů na Sibiři.

25. 7. 2010 (neděle)
dnes máme před sebou výstup do 
výšky asi 1 200 m nad Bajkalem. Na 
odlehlý poloostrov Svatý nos jedeme 
maršrutkou opět cestou necestou celé 
dopoledne, takže až za poledního vedra 
vstupujeme rychlým krokem do tajgy, 
kde se na nás vrhají hejna komárů. 
Stezka stoupá strmě vzhůru a od určité 
výšky nálety komárů naštěstí ustávají. 

Bajkal II
Pavla Topolánková // text
Pavla Topolánková // foto
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Ruska. Budovy 
chrámů jsou 
nově postave-
ny po válce, 
obdivovali jsme 
barvy a sym-
boly, otáčeli 
modlicími válci. 
Centrum je živé, 
slouží také jako 
škola, všude 
se pohybovali 
lámové v typic-
kém žlutém oděvu.

Na rozlehlém nádraží v Ulan-Ude jsme 
si dali batohy do úschovny a vydali se 
na prohlídku města. Až ve 23:05 hodin 
nás čeká noční přejezd po Transsibiřské 
magistrále do Sludjanky.

V UlanUde na náměstí je umístěná 
největší hlava Lenina na světě. Je oprav-
du obrovská… Procházíme městem, 
je moderní, pěší zóna plná obchodů, 
restaurace, v hotelu měníme peníze, 

Šplháme kamennou sutí a brzy se nám 
otevírají nádherné pohledy na modré 
jezero, tmavé mokřiny a zelenou nedo-
zírnou tajgu. Občas zavane příjemný 
vítr, skalnaté štíty pohoří se přibližují. 
Cílem našeho výstupu je sedlo s dřevě-
ným pravoslavným křížem. Tam chvíli 
odpočíváme, kocháme se výhledem 
a fotíme. Z časových důvodů nepo-
kračujeme dále po hřebeni, ale rychle 
kloužeme po kamenech zpět k Bajkalu. 
Večer výborná večeře, baňa a spánek.

26. 7. 2010 (pondělí)
Celodenní přejezd maršrutkou do 
hlavního města Burjatské republiky 
Ulan-Ude. Výmoly střídal asfalt, vedro 
jako obvykle, ale odpoledne jsme byli 
na místě. Po celou dobu jízdy jsme se 
vzdalovali od Bajkalu směrem k Mon-
golsku, Ulánbátar je ostatně na místní 
poměry nedaleko.

Nejprve jsme si prohlédli Ivolginské 
lámaistické centrum (Ivolginskij dacan), 
největší buddhistické centrum na území 

z pošty posíláme 
pohledy, prostě 
utrácíme čas. 

Na nádraží jsme 
hodinu před od-
jezdem, konečně 
nastupujeme 
do lehátkového 
vlaku, děžur-
ná kontroluje 
jízdenky a pasy, 
nacházíme svá 

místa a dostáváme lůžkoviny. Je oprav-
du hrozné vedro! Vlak je plný, klasika, 
vagon bez kupé, šest lidí pohodlně, 
osm se do boxu taky vejde. Vzhledem 
k noční hodině většina cestujících spí, 
společně si sedáme na spodní lůžka 
a navazujeme hovor s Irinou, která sdílí 
jedno z nejbližších lehátek. Ukazuje 
nám fotografie dcer (krasavice) a vy-
práví o sobě a své práci. Je produkční. 
druhá – Tamara – se do rozhovoru 
zapojila pouze na chvíli, pak opět usíná. 
Po chvíli přichází děžurná a nekompro-

Globalizace na Bajkalu

Šplháme kamennou 
sutí a brzy se nám 
otevírají nádherné 
pohledy na modré 
jezero, tmavé mokřiny 
a zelenou nedozírnou 
tajgu. 
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misně nám sděluje, že je po půlnoci 
a máme zmlknout.

27. 7. 2010 (úterý)
Ráno v pět hodin vystupujeme ve Slud-
jance, zdejší nádraží je jako nové a ob-
ložené bílým mramorem. Maršrutkou 
pokračujeme v cestě do podhorských 
lázní Aršan, které leží v Tunkinské doli-
ně Východního Sajanu. Tam jsme kolem 
osmé a jdeme se ubytovat. Po krátkém 
intenzivním odpočinku jsme vyjeli 
maršrutkou do okolí, prohlédli jsme si 
termální koupele se sirnou vodou, no, 
celý areál byl plný krav a kravinců… Pak 
burjatskou vesnici se studnou, ve které 
byl přes panující vedro nad vodní hladi-
nou led, a na závěr místní vulkán, který 
opravdu vypadal jako malý Vesuv.
 
Večer jsme poznávali Aršan a místo 
ryb – jsme ve vnitrozemí – jsme si dali 
výborný šašlik.

28. 7. 2010 (středa)
Ráno vyrážíme lázeňským parkem 
směrem k vyhlídkovému vrcholu Pik 
Ljubvi (2 122 m), který je součástí tří ti-
sícovek, jejichž skalnaté štíty obklopují 
Aršan. Po hřebeni lze pokračovat na Pik 

družby (2 545 m), ale v našem případě 
pouze v myšlenkách. 

29. 7. 2010 (čtvrtek)
dopoledne se maršrutkou vracíme do 
Sludjanky, kupodivu začíná pršet, ze 
Sludjanky pokračujeme Krugobajkalkou 
do Port Bajkalu. Krugobajkalka byla 
v minulosti součástí Transsibiřské ma-
gistrály, dnes slouží místním a turistům. 
Parní lokomotiva a jeden vagon projíždí 
podél břehu jezera mnoha tunely a má 
časté a dlouhé zastávky. 85 km jsme jeli 
pět hodin. V Port Bajkalu jsme nejméně 
hodinu čekali na převoz lodí do Listv-
janky, čas jsme si krátili pojídáním omu-
la – konečně zase ryba! Večer v Listvjan-
ce byl neobvykle chladný, prošli jsme 
rybím trhem v přístavu, prohlíželi si 
pulty plné suvenýrů a pozorovali krásný 
západ slunce nad jezerem.

30. 7. 2010 (pátek)
dnes máme před sebou poslední 
den. Linkovým autobusem odjíždíme 
podívat se do etnologického muzea 
Talcy. Skanzen je obrovský, procházíme 
březovým hájem, kde jsou dřevěná týpí 
Evenků (Evenkové byli nomádi a sídlili 
na Bajkalu před Burjaty) a zajímavé 

vysoké dřevěné konstrukce, na které 
Evenkové ukládali své mrtvé. Pokračuje-
me ruskou vesnicí minulého století, dře-
věné dvorce jsou rozhlehlé, prohlížíme 
si školu, pravoslavný kostelík a hřbitov. 
Nahlédli jsme do dřevěné burjatské jur-
ty s ponechaným vnitřním vybavením, 
hmm, v létě vedro, v zimě mráz, nebyl 
to lehký život a mnohé se nezměnilo 
dodnes.

Po návratu do Listvjanky jsme se šli 
podívat do něrpária na cvičené tuleně 
(něrpy) a pak jsme si dali poslední 
uzenou rybu, tentokrát teplou, a šašlik. 
Obojí bylo výborné. 

31. 7. 2010 (sobota)
Ráno odjíždíme autobusem do Irkutsku. 
Cesta příjemně ubíhala, asfalt je asfalt. 
Poslední pohledy na Bajkal, v Irkutsku 
na letišti vše proběhlo bez problémů, 
pětihodinový let do Moskvy utekl rych-
le, v Moskvě jsme si čekání na odlet do 
Prahy krátili prohlížením zboží ve free 
schopech a v neděli ráno jsme šťastně 
přistáli na ruzyňském letišti.

Dřevěná jurta Zde ukládali Evenkové své mrtvé

Trať KrugobajkalkaRybí trh
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Harmonogram akcí VŠFS pro
období 2012/2013

31. 08.  Imatrikulace Praha 

05. 09.  Imatrikulace Praha
10. 09.  Promoce Most
12. 09.  Imatrikulace Most
13. 09.  Konference na zahájení akademického roku 2012/2013
17.–21. 09. Promoce Praha
20. 09.  Investiční fórum
24.–25. 09. Konference „human Capital & Financial Management“

04. 10.  Konference Klubu personalistů
11.–12. 10. Konference „(KO)MÉdIA“

30. 10.–02. 11. Gaudeamus Brno
06. 11.  Zahájení Global Management Challenge
27. 11.  Konference „důchodová reforma – jak dál?“

  Vernisáž výstavy B. Šenkýřové

  Křest kalendáře pro rok 2013
19. 12.  Vánoční večírek

05. 01.  Ples VŠFS a BA
  Šachový turnaj

  Jobday

07. 03.  Odborná konference v rámci veletrhu Peníze
  Galavečer GMC Praha
  Galavečer GMC Bratislava

Srpen
8

Říjen
10

Září
9

Listopad
11

Březen
3

Prosinec
12

Leden
1

Únor
2

Termín bude upřesněn
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Termín bude upřesněn



Udržet stabilitu není jednoduché, 
ale my to dokázali.

OVB Allfinanz, a.s. získala dvakrát po sobě jako první a dosud jediná 
finančně-poradenská společnost nejvyšší ratingový stupeň AAA 
v rámci prestižního ocenění ČEKIA Stability Award. 
Znamená to, že patříme mezi nejstabilnější společnosti na českém trhu.
Společnosti, na které se můžete vždy spolehnout.

Česká republika • Francie • Chorvatsko • Itálie • Maďarsko • Německo • Polsko • Rakousko • Rumunsko • Řecko • Slovensko • Španělsko • Švýcarsko • Ukrajina

www.ovb.cz
Finanční poradenství pro Evropu
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