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Udržet stabilitu není jednoduché, 
ale my to dokázali.

OVB Allfinanz, a.s. získala třikrát 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.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
úvodník tohoto vydání píšu v situaci a v pro-
středí pro mě vlastně krajně nezvyklém. Sedím 
ve svém obývacím pokoji, sleduji vytrvale se 
hrnoucí dešťové přívaly a sem tam se zdánlivě 
bez důvodu usmívám. Ten důvod ve skutečnos-
ti leží kousek ode mě ve své postýlce a právě 

řečí nemluvňat zaujatě cosi vypráví plyšovému kačerovi, kterého 
občas pro jistotu „majzne“ po hlavě.  Před chvílí jsem dočetla 
Xadonii. Ano tu, již právě držíte v ruce a která vznikla díky úsilí 
mých báječných kolegů v čele s rektorkou univerzity, protože já 
jsem se snažila, a ještě jedno další vydání snažit budu, porozu-
mět tomu, co po mě v této chvíli tříměsíční syn chce. 

Zdá se, že zkušenosti tiskové mluvčí a šéfredaktorky si můžu 
v řemesle matky „strčit za klobouk“. Schválně si zkouším předsta-
vit, co by ho mohlo v našem časopise za pár let zajímat. Určitě si 
prohlédne fotky z Garden Party. Letos jí sice ještě nezvládl, ale 
od příštího roku to bude pravidelný účastník. Jako chlap by si ne-
nechal ujít rozhovor s Gabrielou Kratochvílovou, letošní Českou 
miss, spojení krásy a inteligence je totiž neodolatelné.  Já bych 
mu ještě doporučila novou rubriku Den s ... Děkan Havlíček je 
inspirující osobnost. A samozřejmě sport. Fotbalový turnaj pod 
záštitou internacionála Tondy Panenky, Univerzitní sportovní 
klub ... VŠFS prostě žije pohybem. 
Hezké počtení i vám!

Vaše Magdalena Straková
šéfredaktorka
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Naši studenti ho znají 
především jako děkana Fakulty 
ekonomických studií a pedagoga. 
On však toho stíhá mnohem 
víc. Abychom ho poznali i na 
neakademické půdě, rozhodli 
jsme se s ním strávit jeden 
jeho pracovní den a přitom si 
popovídat.

Konzultace na začátek
Náš den s K. H. začal už před 
7. hodinou ranní. Od sedmi 
v kanceláři děkana probíhaly 

konzultace se studenty, tentokrát se 
jelo v angličtině, studenti byli z oboru 
Business Management and Corporate 
Finance. Poté se prošla denní agenda 
a administrativní úkony s asistentkou fa-
kulty. Pro samotného K. H. ale den začal 
drnčením budíku už v 4:15. Následovalo 
cvičení, procvičování čínských znaků 
a v 6:15 již připravoval agendu v kance-
láři Sindat – firmy, kterou spoluvlastní 
a která řídí strategické účasti v mnoha 
průmyslových subjektech.

Čínština pro pokročilé
Ze školy jsme se po konzulta-
cích společně přesunuli opět 
do sídla společnosti Sindat, 

kde K. H. absolvoval pravidelnou lekci 
čínského jazyka se sinologem. Pro 
našince vskutku impozantní zážitek. 
Jako pracovitý student splnil všechny 
uložené domácí úkoly, přesto mému 
pozornému oku neunikla červená barva 
učitelovy propisky při opravování do-
mácího úkolu, připomínajícího rozsypa-
ný zelený čaj...

Podle lektora je K. H., který se čínštině 
učí už 7 let, studentem velmi dobrým 
a svědomitým. Já osobně, jakožto 
čínštinou netknutý, hodnotím jeho 
znalosti jako „nadpozemské“.

Z porady na konferenci
Po skončení hodiny jsme se 
přemístili do jeho další kance-
láře a strávili zde s asistentkou 

několik minut přípravou programu na 
další dny. Musím konstatovat, že pan 

Havlíček se opravdu nenudí a má týden 
nabitý od rána do večera. Následuje 
krátká strategická porada. V Sindatu 
končíme a přesouváme se na konfe-
renci v Ruském centru vědy a kultury. 
Zde K. H., reprezentující VŠFS, vystoupil 
v roli přednášejícího, posluchači byli 
podnikatelé a vládní činitelé z Ruské 
federace. Přednášel v ruštině, téma-
tem byla energetika a dopad na malé 
a střední firmy. Rusové jsou pilní, pana 
děkana ještě lovili na schodech – je 
evidentní, že v ČR začal aktivní lobbing 
za temelínské věže...

Páternosterem 
do třetí kanceláře
Po vystoupení vyrážíme do 
kanceláře AMSP – Asociace 

malých a středních podniků a živnost-
níků, v níž je pan Havlíček předsedou. 
Do kanceláře jsme se dostali dnes 
již historickou záležitostí, výtahem 
páternoster. Na člověka dýchla zvláštní 
atmosféra a jako zhýčkanci moderní 
doby se vyplavila i kapka adrenalinu při 
nastupování a vystupování z výtahu.
Po jednání na asociaci proběhl – opět 
v Sindatu – 45minutový mítink s vede-

ním nanotechnologické společnosti 
Nanopharma, která je členem skupiny 
Sindat; tématem bylo zavádění vývojo-
vých nanoprojektů do praxe.

Od Sobotky zpět na 
akademickou půdu
Den ubíhá jako voda a my 
směřujeme do Lidového 

domu za Bohuslavem Sobotkou, 
předsedou ČSSD a stínovým předse-
dou vlády. Schůzka probíhala mezi 
čtyřma očima, jejich jednání jsme tedy 
přítomni nebyli, ostatně nemusíme být 
u všeho. Zajímavé je, že i když nebyl 
přítomný jediný novinář a jednalo se 
o uzavřené jednání, MF Dnes na home 
page serveru idnes.cz o něm – ne zcela 
přesně – informovala dřív, než jsme 
dorazili zpět do školy. Po pár minutách 
jsme opět v budově VŠFS, kde se koná 
porada vedoucích kateder, kterou pan 
děkan řídí. Začíná na minutu přesně, 
trvá hodinu a půl a my jsme získali 
prostor, kdy jsme si mohli dopřát lehký 
odpočinek a dát si něco na zub.

Výzkum a vzdělání jsou 
nejlepší investicí
Jdeme do finále a vyrážíme 
do areálu AV ČR, kde mají 

sídlo další společnosti K. H., konkrétně 
biotechnologická větev SINBIO. Máme 
možnost vidět unikátní laboratoře 
Inovačního biomedicínského centra, 
kde pracují s kmenovými buňkami. 
Musím konstatovat, že jim to opravdu 
jde a není daleko doba, kdy se dočkáme 
velkých věcí. Bylo velmi zajímavé vidět 
prostory, kde se píše budoucnost me-
dicíny a kde vznikají převratné objevy. 
Centrem nás provedl ředitel společnosti 

Den s ...  
Karlem Havlíčkem

Štěpán Kadlec // text
Hana Ambrožová, Daniel Hamerník // foto
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Dan Bezděk, který s obrovským entu-
ziasmem vykládal o výrobě a aplikaci 
kmenových buněk. Škoda, že jsme se 
nedostali i do míst, kde se s buňkami 
pracuje. Laboratoře jsou tzv. čistým 
prostorem, kam se obyčejný člověk jen 
tak nedostane. Zatímco jsme se, moje 
maličkost a sličná slečna fotografka, 
pohybovali po budově a dokumento-
vali, co se dalo, K. H. zasedl ke stolu 
k jednání.

Konzultace na závěr
Úplné finále to ale ještě není, 
pan děkan se vrací do kancelá-
ře a téměř hodinu konzultuje 

se studentkou oboru Business Manage-
ment and Corporate Finance diplomo-
vou práci, kterou jí vede, zaměřenou 
na řízení nanotechnologického klastru 
– jak jinak, klastru, v jehož čele stojí. Je 
19 hodin, Karel Havlíček odjíždí domů 
a my balíme.
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Je známo, že jste od roku 2007 
generálním ředitelem společnosti 
Sindat, předsedou Asociace malých 
a středních podniků a působíte 
v poradenských týmech nejen 
několika ministrů. Jaká byla Vaše 
cesta do tohoto postavení?
Celý profesní život mám svázaný s malými 
a středními podniky a vše jsem si prošel 
od píky. Začal jsem podnikat v roce 1990, 
po deseti letech jsem firmu zařadil do 
investiční skupiny Sindat, kde jsem sedm 
let dělal ředitele obchodu, později jsem 
se stal generálním ředitelem a ve skupině 
držím majetkový podíl. Kontrolujeme 
účasti v necelých dvou desítkách sub-
jektů, od klasického středního průmyslu 
až po start up firmy v biotechnologiích. 
Asociaci malých a středních podniků 
jsme založili na konci 90. let a dnes jsme 
hlavním tuzemským hráčem, hájíme 
zájmy tohoto segmentu firem. Různé po-
radenské aktivity pro vládní činitele bych 
nepřeceňoval, jsou součástí práce pro 
asociaci, zabírá mi to dost času a mnohdy 
je to spíše zkouška trpělivosti, ale zase 
nechci být tím, kdo pouze nadává a nic 
nečiní. 

Jak do toho všeho zapadá práce pro 
naši univerzitu?
Zcela zásadně. S VŠFS spolupracuji 
skoro deset let a jsem rád, že i zde šlo vše 
postupně. Dostal jsem možnost nejdříve 
vytvořit předmět, pak katedru, posléze 
zcela překopat a zmodernizovat klíčový 
obor, včetně anglických verzí, a nakonec 
vše uspořádat v rámci fakulty. Moje pub-
likace a vědecká práce na škole jsou opět 
zaměřené hlavně na malé a střední firmy, 
snažím se studentům ukázat provázanost 
teorie s reálnou praxí.

Jak se podle vás odlišuje 
manažerská práce na univerzitě a ve 
firmě?
Podstata je podobná. Jde o to vytýčit si 
cíle a hrát systematicky o výsledek, nikoliv 
o vítězství. Jakmile člověk začne před 
každým rozhodnutím přemýšlet, jaký to 
pro něj bude mít osobní dopad, a pře-
stane hrát o výsledek celku, je to pro něj 
konec, začne být křečovitý a v určité chvíli 
ostatním pro smích. Pochopitelně rozdílný 
je přístup k lidem. Jinými metodami řídíte 
akademiky, jinými obchodníky.

Myslíme si, že mezi studenty je 
spoustu lidí s podnikavým duchem, 
kteří buď již podnikají, nebo mají 
ambice si vlastní byznys rozjet. Je 
tu něco, tip, dobrá rada do života, 
kterou byste jim dal. 
Jakmile začnete dávat rady do života, 
vzbudíte ve studentech přesně pravý 
opak. Já se jim snažím ukazovat stovky 
příkladů a navést je na myšlenku, že kom-
fort plynoucí z podnikání nesmí být příči-
nou, ale důsledkem jejich práce. Jestliže se 
někdo rozhodne vytvořit vlastní byznys, 
protože chce mít hodně peněz, chodit na 
golf a do finančních klubů, skončí špatně. 
Cílem musí být touha vést, rozhodovat, 
ovlivňovat a budovat, důsledkem potom 
přiměřená odměna. Opačně to nefunguje.

Když jsme se bavili o ambicích 
k podnikání, jaké ambice máte 
v současné době vy?
Pokud se budeme bavit pouze o podni-
kové sféře, tak tam si delší dobu buduji 
novou generaci manažerů a postupně 
se stahuji do pozice strategické a inves-
torské. Máme velké ambice v  investicích 
z posledních let do biomedicíny, připra-

vujeme nové léčebné postupy založené 
na kmenových buňkách a mám radost, 
že přenášíme výsledky aplikovaného vý-
zkumu do praxe. Je to ale běh na dlouhou 
trať, a proto trvale udržuji i obrat klasic-
kých průmyslových komodit.

Jak celkově hodnotíte situaci v naší 
republice, jde systém naproti lidem 
chtějícím začít podnikat, nebo jim 
naopak hází klacky pod nohy?
I přes veškerou kritiku, kterou v posled-
ní době nešetřím, musím objektivně 
konstatovat, že zde nemáme zase tak 
špatné podmínky pro podnikání. Já 
začal s podnikáním před více jak dvaceti 
lety a neexistovala podpora žádná. Stát 
nevěděl, co je firma, my zase, co je trh. Ten 
ale naštěstí rychle rostl a my se svezli na 
příjemné vlně rostoucí poptávky. Dnes je 
to opačně. Je obrovská konkurence, ale 
zase stát nabízí celkem dost nástrojů pro 
ulehčení startu. Problém ale vidím spíše 
v mladé generaci. Jejich cílem se začíná 
stávat pozice tuctového manažera v nad-
národní firmě a nechce se jim vzít osud do 
svých rukou a prosadit se s vlastní firmou, 
trochu pohodlníme...

Co je potřeba, aby se dostal člověk 
do podobných vrstev jako vy?
To bych silně korigoval, rozhodně nejsem 
v nějakých mimořádných vrstvách... Opa-
kuji, že potkávat se s vrcholovými politiky 
je pro mě spíše utrpením. Co mě ale těší, 
že při své práci jsem měl možnost poznat 
se s velkým množstvím originálních, 
zajímavých a úspěšných lidí a že od nich 
mohu pořád něco odkoukat. Pro mě to 
znamená, že jsem extrémně náročný vůči 
sobě, nic si neodpustím, pořád se učím 
a jdu si trpělivě za svým.

Rozhovor s Karlem Havlíčkem
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Nechme byznys byznysem. Co patří 
mezi vaše největší koníčky? Víme, 
že jste milovníkem cizích jazyků, 
ale mimo nich?
No, milovníkem jazyků... Já se je musel 
postupně naučit, neb jsem dělal šéfa 
obchodu SINDATu, což činilo v jednu 
dobu skoro devadesát světových trhů, 
a já na nich nechtěl vypadat jako hňup. 
Ale uznávám, že se mi docela dobře učí, 
mám takovou zvláštní schopnost, že vše, 
co říkám, to vidím, a tudíž mohu říkat 
vše i okamžitě pozpátku. Tím sice díru do 
světa neuděláte, tedy možná s výjimkou 
cirkusu, ale jazyky se učí o něco lépe... 
No a potřeba prodávat mě přinutila jich 
zvládnout více, než je běžné.

Dobře, zdá se, že byznys je i vaším 
koníčkem, čím vás tedy práce 
obohacuje, co vám dává nebo bere, 
bere-li? 
Byznys vás učí racionalitě, nejde moc 
okecat. Pokud je člověk povrchní, neroz-
hodný a bojí se střetu, neměl by podni-
kat nebo vrcholově řídit. Učí vás umění 
kompromisu a dohody, ale na druhou 
stranu z vás činí lehkého egoistu, přinutí 
vás občas vypít hrnek hořkosti až do 
dna a nutí vás nemít moc kamarádů. 
Z časových i věcných důvodů. Být v čele 
znamená umění být sám. To jsem neřekl 
já, ale Napoleon a mám pocit, že v tomto 
případě se moc nespletl.

Pojďme se nyní vrátit a podívat 
se na akademické aktivity. Jsou 
nějaké plány z naší univerzity, 
které můžete pustit na veřejnost 
a rád byste je uvedl v život?
Určitě, mnohé z toho průběžně řešíme 
na úrovni fakulty i univerzity. Jsem ná-
zoru, že základní kostra oborů a mana-
žerů fakulty je postavena dobře. Uhrát 
výsledek znamená procházet úspěšně 
reakreditacemi, příp. akreditovat nové 
obory, přitom udržet kvalitní úroveň 
výuky a současně plnit publikační a vě-
decké výstupy. To při udržení zdravého 
finančního modelu není jednoduchá 
výzva, protože se mnohé částečně 
vylučuje. Takže krátkodobé cíle jsou 
rozhodně všechny reakreditace oborů 
fakulty. Výhodou soukromé školy je fakt, 
že si můžeme dovolit nabrat nejschop-
nější odborníky, draftujeme tedy šikovné 
pedagogy, pár dalších máme v hledáčku 
a naopak ty, kteří nesplňují naši předsta-
vu, postupně eliminujeme. V publikacích 
jsme v kvantitě dobří, v kvalitě průměrní, 

takže jasným cílem je posun ke kvalitním 
periodikům a knihám, uznaným vědec-
kou veřejností. Co se týká oboru, který 
garantuji, tedy Řízení podniku a podni-
kové finance, potom mám neskromný cíl, 
že to bude nejkvalitnější tuzemský obor 
zaměřený na business management. 
V anglické verzi to již platí, v české se 
tomu blížíme.

Naše čtenáře by ale jistě zajímalo 
i nějaké to pozadí, odmysleme 
si tedy akademickou práci, čistý 
byznys atp. A pojďme nahlédnout 
pod pokličku vašeho soukromého 
života, dovolíte-li nám to.
Řekli jsme si, že práce je i vaše 
hobby, ale určitě jsou nějaké 
aktivity, které rád děláte, když 
si chcete odpočinout nebo se 
odreagovat.
Mám pár soukromých projektů, ale pro-
jekty je nazývám spíše proto, že se jim 
v nějakém režimu musíme věnovat. Při-
pravuji kompletní publikaci díla Josefa 
Kainara, mám jej rád a stojí za to přiblížit 
jej mladé generaci. Na tom se nedá vy-
dělat, ale je to zajímavá práce, připravuje 
to tým několika editorů a bude to oprav-
du profesionálně připravené, včetně 
toho, co ještě nespatřilo světlo světa. 
Přiblížíme jej jak v oné poetické beatové 
a jazzové poloze, tak v té rozporuplné 
politické. Dále jsme celá rodina fando-
vé do hudby, snažíme občas vyrazit za 
hranice všedních dnů.

To je hezké, když už jste se otřel 
o tu hudbu, jaké žánry máte 
například rád. Jazz, rock či jiné?
Jsem odrostlý na rockové muzice, takže 
klasika šedesátých a sedmdesátých let, 
nedávno jsme byli na americké show 
Rogera Waterse nebo na kodaňském 
koncertu Leonarda Cohena. Bylo to 
výborné, u obojího se mi srolovaly 
ponožky. Těším se, jestli vyjede v létě 
David Bowie, vypadá to nadějně, deska 
už je na světě. Každoročně uděláme pár 
šťouchů u našich klasiků. Letos určitě 
nový koncert Luboše Pospíšila, Radůzy 
a snad vyrazí s novou deskou Michal 
Prokop, je docela povedená. No a z po-
vinnosti musíme alespoň jednou za rok 
na Mišíka s ETC, je to už sice sestava 
důchodců, ale pořád to tam je...

Jméno: Ing. Karel Havlíček, Ph.D. MBA
Věk: 43
Stav: ženatý
Počet dětí: 2
Vzdělání: ČVUT Praha, PIBS – 
Manchester Metropolitan University, 
VŠE v Praze
Jazyky: plynně hovoří anglicky, 
německy, rusky, španělsky, částečně 
hovoří francouzsky, čínsky

Čím se živí:
● v SINDATu je generálním ředitelem 

a členem správní rady 
● na VŠFS je děkanem Fakulty 

ekonomických studií a členem 
Vědecké rady univerzity

Kam investuje: 
do středního průmyslu, do tkáňového 
inženýrství, do znalostí a šikovných lidí

Kde se angažuje:
● předseda představenstva Asociace 

malých a středních podniků 
a živnostníků 

● člen poradního orgánu primátora 
hl. m. Prahy PRVEK (Pražská rada pro 
výzkum a ekonomiku) 

● člen Podnikatelské rady ministra 
průmyslu a obchodu 

● člen Řídícího výboru ministra 
průmyslu pro implementaci Exportní 
strategie ČR

● delegát Evropského hospodářského 
a sociálního výboru v Bruselu

Koho respektuje: 
pracovité a vzdělané jedince

Koho nerespektuje: 
povrchní žvanily a lenochy

Nejlepší koncert, který navštívil: 
David Gilmour pod hradem Klam 
v Rakousku (zahraniční) a Radůza na 
Kampě (domácí)

Osobní data

Xadonia 01/13 TÉMA VYDÁNÍ
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Proto, když jsem se dozvěděla 
o Erasmu a o tom, že VŠFS nabízí 
právě studium v tomto městě, vůbec 
jsem neváhala. Tedy když přišlo na 
přihlašování, tak trochu pochyby 
byly. Všichni mi totiž život v Paříži 
popisovali jako hrozně těžký, skoro 
až nemožný a vlastně určený jen pro 
lidi, kteří nemají co ztratit. Nakonec 
jsem si ale řekla, že nechci později 
litovat a že vlastně život s trochou 
dobrodružství je přeci jen lepší než 
život s velkou dávkou nudy. A v Paříži 
jsem se opravdu nenudila...

Z ubytovny do Louvru 
Největší problém bylo najít si ubyto-
vání, zvláště na dálku z Prahy. Jestliže 
něco považuji za nemožné, a to jsem 
optimistický člověk, tak právě tohle. 
Takže jsem si na měsíc pronajala pokoj 
na ubytovně a po dvou týdnech pátrání 
jsme ještě se spolužákem měli kde 
bydlet. Musím se přiznat, že ke konci už 
jsme si trochu zoufali. Rozpočet jsme ze 
400 eur zvedli na 600, nicméně nakonec 
se jako nabídka z čistého nebe snesla 
na zem paní Marie Leblanc a nabídla 
nám svůj zahradní domek. Rozpočet 
jsme mohli zase snížit. To, že najít si 
ubytování v Paříži prostě lze, jsem si 
ověřila napodruhé, když jsem přijela 
do Paříže na druhý semestr a v domku 

už bydlel někdo jiný. Já jsem si totiž 
dala za cíl: Najít bydlení v „opravdové“ 
Paříži a ne na předměstí. Tentokrát 
mi hledání zabralo víc než dva týdny, 
taky jsem na konci v zoufalství zvedala 
cenu k neskromným výšinám, dokonce 
jsem byla ochotna dát celé stipendium 
nějaké agentuře, jen ať mi, prosím, něco 
najdou. A nakonec mám bydlení kousek 
od Bastilly, Louvru a Rue du Rivoli, 
platím stejnou částku jako v domku na 
předměstí, a to ještě bez kauce

Partnerská univerzita 
Novancia, business school vám při 
první návštěvě otevře pusu dokořán. Je 
to opravdu tak trochu architektonický 
skvost, hlavně uvnitř. A nejvíc, když 
můžete ze třídy pozorovat blikající Eiffe-
lovku, která stojí nedaleko. V hodinách 
musíte pořád něco dělat, což je vlastně 
docela fajn, protože na konci zjistíte, 
že jste se vlastně i něco naučili. Pracuje 
se hodně v týmech, čili pokud si nejste 
jistí vlastními schopnostmi, můžete se 
vždycky spolehnout na někoho jiného. 
Mnohdy jsme v hodinách hráli různé hry, 
takže zábavy jsme si také užili. Nevýho-
dou snad bylo jen to, že rozvrh byl poka-
ždé jiný a pokaždé dost nejistý, takže na 
nalezení práce si moc naděje nedělejte. 
Pracovat můžete snad jen o víkendu, 
i když ani to není jisté, protože máme 

občas školu i v sobotu. A nedoporučuji 
to ani moc stydlivým lidem, protože se 
zde každou chvíli něco prezentuje před 
celou třídou, komisí apod. 

Půlnoc v Paříži 
Život mimo školu byla v podstatě party 
každý víkend a občas mezitím nějaká 
ta kultura. Lidé si kolikrát stěžují, jak 
Erasmáci pořád jen paří, a i já, slušná 
dívka, jsem se zařekla, že nejedu do 
Paříže pařit, ale právě díky těmto akcím 
jsme měli možnost navzájem se poznat, 
bavit se a upřímně – víc budu vzpomí-
nat, jak jsme v 6 ráno prošli půlku Paříže 
po protančené noci, než na obrazy 
z Louvru. 

Paříž je, řekla bych, bezpečné město, 
kde máte tisíc a jednu možnost, jak 
trávit čas. Je to tak nádherné město, 
že vás nikdy neomrzí, a možná se tady 
rozhodnete zůstat o něco déle, jako já. 

Erasmus v Paříži
Pro Paříž, hlavní město Francie, jsem 
se ani nemusela dlouho rozhodovat. 
Byl to vždycky můj sen – žít tady, 
studovat, pracovat. 

Kristýna Anderlová // text
Kristýna Anderlová // foto
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Ta zpráva se šířila rychlostí blesku. 
Miss ČR je studentkou VŠFS! Od toho 
momentu jsem toužila položit jí ně-
kolik otázek. Copak je normální, aby 
miska studovala anglický obor s vý-
borným prospěchem?!? Konečně jsem 
ji dohonila a zde jsou její odpovědi.

Na základě čeho jste si zvolila ma-
gisterské studium na Vysoké škole 
finanční a správní, konkrétně obor 
Marketingová komunikace v ang-
lickém jazyce? 
Po zkušenosti z bakalářského studia 
s programem Erasmus jsem se nadchla 
pro studium v angličtině. Marketingová 
komunikace mě lákala už léta a chtěla 
bych se v tomto oboru realizovat, tak 
jsem se rozhodla své magisterské studi-
um zamířit právě na tento obor a v tom-
to jazyce, což Vysoká škola finanční 
a správní umožňuje. Na základě doporu-
čení známých jsem proto neváhala. 

Jak hodnotíte první rok na naší uni-
verzitě, který předmět a pedagog 
Vás nejvíce zaujal?
Studium hodnotím opravdu pozitivně, 
přesto, že mám za sebou teprve první 
rok. Studium bylo zprvu obtížné, ať už 
ovládám anglický jazyk sebelépe, muse-
la jsem si na cizí jazyk zvyknout. Mnoho 
pedagogů je na naší škole inspirujících 
a jejich hodiny mě baví, tento semestr 

mě například nadchl pan inženýr Šna-
jdar, paní doktorka Knihová nebo pan 
doktor Mach. Mohla bych ale takto jme-
novat mnohé, studium mě opravdu baví. 
Uvidíme, zda mi mé nadšení zůstane 
také při psaní diplomové práce.

Můžete nám prozradit, jaké téma 
chystáte pro Vaši diplomovou 
práci?
Téma mé práce zní „Role and significan-
ce of market research in all stages of 
development of efficient advertisement 
campaign“. Budu se tedy za spolupráce 
s několika společnostmi snažit analy-
zovat, jakou roli hraje marketingový 
výzkum při tvorbě úspěšné reklamní 
kampaně.

Co plánujete po ukončení 
studia? Chcete se věnovat spíše 
marketingu, nebo se zaměříte na 
modeling?
Modeling je teď součást mého vítězství, 
tedy šance zkusit si něco nového a více 
méně taková nová brigáda. Musím 
přiznat, že mě to opravdu baví, ale není 
to kariéra, kterou bych si plánovala do 
budoucna. Ráda bych se věnovala právě 
marketingu.

Určitě teď hodně cestujete, existuje 
nějaké Vaše vysněné místo, které 
byste chtěla poznat?

Aljaška, Nový Zéland, Island... Láká 
mě opravdu mnoho míst. Velice ráda 
cestuju, poznávám nová místa, kultu-
ru, lidi, chutě a vůně. Je to moje vášeň 
a nemůžu se dočkat, až budu mít zase 
příležitost se někam podívat. Zároveň 
jsem zvědavá, kde se bude konat Miss 
Universe, která mě čeká na konci roku. 
Trochu doufám, že to bude země, kterou 
jsem ještě nenavštívila.

Který sport vedle mažoretkového 
ráda provozujete, co čtete, jakou 
hudbu posloucháte, co patří mezi 
Vaše oblíbená jídla, které barvě 
dáváte přednost a jaké květiny 
nejraději dostáváte?
Mám ráda sporty všeobecně. Ráda jez-
dím na kole, bruslích, ať už kolečkových 
či ledních, ráda plavu, běhám, hraju bad-
minton, baví mě pétanque a s velikým 
nadšením tancuju. Nepatřím zrovna k ve-
likým čtenářům, ale čtu opravdu ráda. 
Miluji, když mě kniha zaujme a nemohu 
ji přestat číst. Nepohrdnu knižní klasikou 
ani komerčními romány, ale v současné 
době nejraději čtu Stephena Kinga.Hud-
by jsem veliký milovník a najdu se oprav-
du v mnoha hudebních směrech. Nejvíce 
si proto užívám hudební festivaly, kde si 
každý najde to své a někdo jako já prostě 
všechno najednou. Stejně jako s hudbou 
to mám s jídlem. Velmi ráda jím a také 
ráda vařím. Mám ráda českou kuchyni, 
mořské plody, japonské sushi, křupavé 
italské pizzy, francouzské vyvoněné sýry, 
španělský Jamon... miluju jíst. A pokud 
je přeci jen něco, co bych mohla jíst 
opravdu pořád, pak jsou to špagety, 
špagety na jakýkoli způsob. Vždy jsem 
měla nejraději černou, šedou a bílou, 
zvláště v mém šatníku, jsou jednoduché 
a dobře se kombinují. Ale jako pozitivní 
člověk a velký nadšenec je ráda doplňuji, 
ať už sytými či světlými, barvami v celém 
škále odstínů. Jen fosforové barvy příliš 
nemusím. Květiny, jako správná ženská, 
jednoduše dostávám ráda a udělají mi 
velikou radost. Nepohrdnu žádnou, 
přesto nejraději mám obyčejné kopreti-
ny z louky.

Xadonia 01/13 STUDENTI

Rozhovor s Miss ČR
Gabrielou Kratochvílovou Bohuslava Šenkýřová // text

Martin Svoboda // foto
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Těžiště programu tvoří předávání 
praktických zkušeností s cílem stát 
se odborně uznávaným vedoucím 
pracovníkem na všech úrovních řízení 
organizace. 

Absolvent programu MBA je osobností 
s rozvinutou sebedůvěrou, strategickým 
myšlením a motivačním jednáním. MBA 
studium je obvykle koncipováno jako 
ekonomicko-manažerské a na trhu nej-
častěji vnímáno jako rozšíření stávajících 
odborných, např. technických, znalostí. 
Často je tedy vítáno u kandidátů, kteří 
se z odborných pozic posunují na top 
manažerské pozice, např. výrobních či 
technických ředitelů. Na těchto pozicích 
je takové MBA studium velkou výhodou 
pro firmu i pracovníka.

MBA na VŠFS
Studijní program MBA otevíráme dvakrát 
do roka, na jaře a na podzim, a to již od 
roku 2002. Koncem března tohoto roku 
za účasti akademických pracovníků 
z City University of Seattle byl proveden 
nábor nových zkušených a talentovaných 
lektorů do programu MBA. V dubnu byla 
úspěšně otevřena již 24. kohorta. 

Využijte možnosti studia v USA 
s programem Mobility
V průběhu studia MBA na naší univerzitě 
nabízíme jedinečnou možnost vyces-
tovat do Seattlu v USA a zúčastnit se 
3měsíčního studijního pobytu v rámci 
mobility programu. Nabízí se tak výji-
mečná zkušenost seznámit se se studiem 
a získat znalosti přímo na City University 
of Seattle. Možnost vycestování do USA 
nabízíme již po prvních třech měsících 
studia MBA v ČR.

Uplatnění absolventa mezi TOP 
manažery
Absolventi studia nalézají uplatnění pře-
devším v managementu jak tuzemských, 
tak zahraničních korporací. Držitelům 
MBA poskytuje titul nespornou výhodu 
na pracovním trhu. Zaměstnavatelé vědí, 
že základem úspěchu jsou kvalifikovaní 
zaměstnanci, zvlášť pokud se jedná o top 
manažerské posty. A právě MBA bývá 
často rozhodujícím ukazatelem. Lepší 
platové ohodnocení je pak logickým 
důsledkem kombinace pracovních zkuše-
ností a rozšířeného vzdělání. 
 
MPA: Manažeři ve veřejné správě
Master of Public Administration před-
stavuje vzdělávací program, který 
známe z obchodní sféry jako MBA, je ale 
přizpůsoben potřebám veřejné oblasti. 
Vysoká škola finanční a správní jej reali-
zuje ve spolupráci s London South Bank 
University (LSBU) – jednou z největších 
a nejstarších univerzit v Londýně. Je 
určen především vedoucím pracovníkům 
veřejné správy. Letos v říjnu plánujeme 
otevření první kohorty studia.

Přednosti studia MPA na VŠFS: 
● získání diplomu vydaného London 

South Bank University 
● výuka v anglickém jazyce a západním 

stylem výuky 
● výuka v centru Prahy akademickými 

odborníky z řad LSBU a VŠFS
● délka studia 20 měsíců se školným 

osvobozeným od daně 
● důraz na praktické znalosti a výstupy 

a další profesní rozvoj 
● studium probíhá formou jednoho 

víkendového soustředění za měsíc 
a je doplněno on-line výukou

Profil absolventa MPA
Absolvent programu MPA bude schopen 
řešit a rozhodovat komplexní problémy 
při práci veřejné správy i neziskového 
sektoru na úrovni středního a vyššího 
stupně řízení. Bude schopen řídit agendy 
veřejné správy nejen v České republice, 
ale také v kontextu institucí Evropské 
unie. Absolvent bude v rámci studia 
seznámen s akademickými principy a po-
hledy na aktuální vývoj vlády a vládnutí 
včetně mezinárodních souvislostí, bude 
schopen je aplikovat profesionálním způ-
sobem v praxi pro řešení složitých úkolů 
na národní i mezinárodní úrovni. 

Pro více informaci neváhejte 
kontaktovat náš MPA tým:
tel.: +420 210 088 895
mob.: +420 724 681 762
e-mail: mpa@vsfs.cz 
www.vsfs.cz/mpa

Cesta k získání vysokých 

manažerských pozic
Inovační program Master of Business Administration, 
zkráceně MBA, je vyvíjen v souladu s výsledky průzkumů 
zaměstnavatelů v USA, Evropě a Číně a reaguje na aktuální 
celosvětové požadavky. 

Již nyní mají uchazeči o MBA možnost 
přihlásit se do nové kohorty studia, 
která bude zahájena v říjnu 2013. Pro 
více informací kontaktujte náš MBA 
tým na:

tel.: +420 210 088 895
mob.: +420 724 681 762
e-mail.: mba@vsfs.cz 

Apply now!

www.vsfs.cz/mba

Jan Štička // text



Mojmír Helísek // text
Istockphoto // foto
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BŮH MĚ DAL
VŠEM, ALE 
NA VŠFS

VĚDÍ, JAK MĚ 
SPRÁVNĚ 
POUŽÍT!

Xadonia 01/13 VĚDA A VÝZKUM

Velmi významnou součástí vědeckovýzkumné činnosti 
každé vysoké školy je řešení výzkumných projektů 

(a to zvláště těch, které jsou podporovány renomovanými 
grantovými agenturami).

V průběhu akademického roku 2012/2013 
zaznamenala Vysoká škola finanční a správ-
ní, o.p.s., několik významných úspěchů 
v oblasti výzkumných projektů. Významnou 
událostí bylo přijetí třech návrhů projektů 
Grantovou agenturou ČR, ve kterých VŠFS 
vystupuje v roli řešitelského nebo spoluřeši-
telského pracoviště. Řešení těchto projektů 
bylo zahájeno v únoru 2013.

První projekt
Prvním z nově řešených projektů GAČR je 
výzkumný projekt „Pokrizová bankovní regulace 
a její dopad na ekonomickou aktivitu v malé ex-
portně orientované ekonomice“, jehož hlavním 
řešitelem je Jan Frait. Projekt reaguje na nový 
rámec regulace bank, který by měl být na úrov-
ni EU dokončen v letech 2012–2013. Projekt 
se zaměří na dopady tohoto nového rámce na 
úrokové i neúrokové podmínky a dostupnost 

bankovního úvěru a následně na ekonomickou 
aktivitu. Na rozdíl od existující literatury se 
primárně zaměří na malé exportně orientova-
né ekonomiky Evropské unie, v nichž většinu 
externího financování poskytuje bankovní 
sektor a v nichž mají vysoký podíl zahraničně 
vlastněné banky. Předmětem projektu nebudou 
pouze nová pravidla týkající se kapitálu bank, 
ale i zásadní změny v řízení bilanční likvidity 
bank. Kromě regulace kapitálu a likvidity bude 
pozornost věnována i změnám v mezinárod-
ních účetních standardech (zejména oblasti 
znehodnocení úvěru), snahám o snížení rizik 
spojených s existencí systémově významných 
institucí a připravovaným rámcem EU pro řízení 
finančních krizí. Zároveň budou zohledněny po-
krizové změny v globálním makroekonomickém 
prostředí, které jsou spojeny primárně s potře-
bou ekonomických subjektů snížit nadměrnou 
zadluženost.
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Druhý projekt
Druhým je pak projekt „Mezinárodní 
přenos šoků v rámci makrofinančních 
vazeb“, jehož hlavním řešitelem je 
Luboš Komárek, zkoumající přenos 
mezinárodních šoků, jeho dopad na 
českou ekonomiku a otázku, zda se 
tento proces mění v době finanční 
nestability. V rámci modelu, jako je 
Globální VAR a Makrofinanční model, 
je možná interakce mezi makroekono-
mickými a finančními proměnnými, což 
umožňuje rozložit efekt zahraničního 
finančního šoku do malé otevřené eko-
nomiky na dvě části (finanční nákazu 
a šok v zahraničním obchodu). V projek-
tu použitá analýza zahraničního šoku 
pomůže nalézt optimální reakci hos-
podářské politiky na vývoj v zahraničí. 
Dále bude možné pochopit, jak polštáře 
proti externím šokům (např. měnový 
kurz) reagují na finanční nestabilitu. Pro 
srovnání bude použito více modelových 
rámců a budou připraveny samostatné 
empirické modely dopadu vybraných 
šoků (ropný, svrchovaného rizika), 
které navíc obohatí stávající literaturu 
o odhady koeficientů nezávislých na 
čase a nelinearity s ohledem na finanční 
nestabilitu. Modely předpovídající vý-
voj devizového kurzu budou rozšířeny 
o měřítka finančního stresu. Oba výše 
zmiňované projekty jsou řešeny na Ka-
tedře financí Fakulty ekonomických stu-

dií VŠFS a mají významnou návaznost 
na doktorský studijní program VŠFS.

Třetí projekt
Posledním z projektů GAČR zahájených 
v nedávné minulosti je projekt „Pro-
měny způsobu života a modernizační 
procesy v mikroregionu Hlučínsko“, ve 
kterém VŠFS působí jakožto spoluřeši-
telské pracoviště Univerzity Palackého 
v Olomouci. Projekt je řešen na Katedře 
sociologie Fakulty sociálních studií VŠFS 
a vedoucím výzkumného týmu na VŠFS 
je František Zich. Projekt se zaměřuje na 
Hlučínsko, které se vyznačuje specific-
kým historickým vývojem. Jde o jednu 
z posledních pospolitostí v ČR se silnou 
tradiční kulturou a konzervativní hod-
notovou orientací většiny obyvatelstva. 
Kvantitativní (srovnávací) a kvalitativ-
ní výzkum sleduje identifikaci vlivu 
obecných i specifických modernizač-
ních procesů na změny v hodnoto-
vých orientacích a ve způsobu života 
této unikátní populace, a přispěje tak 
i k poznání obecných i specifických 
stránek modernizace životního způsobu 
i procesů.

Studenti výzkumníci
Další významnou událostí v oblasti vý-
zkumné činnosti VŠFS bylo získání úče-
lové podpory na Specifický vysokoškol-
ský výzkum pro rok 2013. Prostředky 

Specifického vysokoškolského výzkumu 
slouží k podpoře výzkumných aktivit 
studentů doktorského a navazujícího 
magisterského studia, a napomáhají 
tak k dalšímu prohloubení praktických 
výzkumných dovedností studentů VŠFS 
ve spolupráci s jejich školiteli a dalšími 
akademickými a výzkumnými pracovní-
ky školy. V březnu 2013 bylo zahájeno 
řešení celkem třinácti studentských 
projektů.

Pryč se zločinci
I v akademickém roce 2012/2013 pro-
bíhá řešení projektu „Zvýšení účinnosti 
postupů a opatření při odhalování lega-
lizace výnosů z trestné činnosti a zame-
zení financování zločineckých struktur 
v sektoru poskytovatelů finančních 
služeb“, podpořeného Ministerstvem 
vnitra ČR v rámci Programu bezpeč-
nostního výzkumu České republiky 
v letech 2010–2015. Další výzkumné 
aktivity pak jsou podporovány v rámci 
Interní grantové agentury VŠFS a Systé-
mu pomocných vědeckých sil.

Na závěr
Závěrem lze konstatovat, že výzkumné 
aktivity mnohých pracovišť VŠFS se 
velmi dobře rozvíjejí a jedním z důkazů 
je i postupný nárůst publikací výsledků 
vědeckovýzkumné činnosti VŠFS v pres-
tižních odborných periodikách.

Vědecká konference s názvem „Evropská 
ekonomika a její perspektivy“, která se 
uskuteční dne 22. listopadu 2013 v Kon-
gresovém centru České národní banky, 
bude vyvrcholením čtvrtého ročníku 
soutěže o Cenu profesora Františka 
Vencovského na podporu talentovaných 
ekonomů do 35 let. 

Záštitu a úvodní slovo přijal guvernér ČNB 
Miroslav Singer. Ten spolu s dalšími význam-
nými ekonomy vystoupí i v panelové diskuzi. 
Jejího moderování spolu s hlavní přednáš-
kou se zhostí Václav Klaus.

Téma konference vychází z potřeby vytvořit 
prostor pro odbornou diskuzi zejména 
v oblastech měnové a finanční teorie, 

finančních trhů a jejich stability a hospodář-
ské a sociální politiky. Cílem je prezentovat 
názory předních ekonomů a zmapovat další 
možnosti vývoje. V odpolední části konferen-
ce představí zástupce nominačního výboru, 
který pracuje ve složení Jan Frait, Oldřich, 
Dědek, Mojmír Helísek, Petr Jakubík, Štěpán 
Jurajda, Martin Macháček, Bohuslava Šenký-
řová, Jaroslav Vostatek a Alena Zemplinero-
vá, laureáty soutěže o Cenu profesora Fran-
tiška Vencovského, kteří budou prezentovat 
účastníkům své práce. Vítěz získá hlavní cenu 
200 000 Kč, kterou již tradičně do soutěže 
věnuje Vysoká škola finanční a správní. 

Soutěž o Cenu profesora Františka Vencov-
ského a na ni navazující konference vzbudily 
v minulých letech velký zájem odborné 

veřejnosti a médií a svou vysokou úrovní 
byly důstojným počinem k uctění památky 
Františka Vencovského. 

Více informací naleznete na 
www.vsfs.cz/cena.

Profesor Václav Klaus vystoupí na konferenci VŠFS



Všichni na palubu!

Absolventský parník
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Jako každý rok byl zájem obrovský. Je 
totiž příležitostí zavzpomínat na svá 
studia a přitom se setkat se svými pe-
dagogy a kamarády. Přišlo bezmála 
160 hostů a nedokázalo je odradit ani 
deštivé a nepříliš vlídné počasí. 

Naše „náram, náram kocábka“ Vyšehrad 
plula v rytmu havajských písní a pro-
gram byl doplněn především dobrou 
náladou. Nechybělo ani výborné jídlo 
a pití. Jedním z překvapení večera bylo 
slosování lístků, které účastníci plavby 
získali při zakoupení květinového 
věnce. Získat mohli krásné ceny, mj. 
tradiční oběd s paní rektorkou v luxusní 
restauraci, knihu „Svět srdcem Bohu-

slavy Šenkýřové“ s věnováním nebo 
exkluzivní balení kávy Veronia. 

Celkový výtěžek z prodeje věnců přinesl 
krásných 18 800 Kč. I tentokrát popu-
tuje do stipendijního fondu VŠFS na 
školné pro nadané tělesně hendikepo-
vané studenty.Samotný závěr plavby 
byl korunován velkolepým ohňostro-
jem, který vylákal všechny účastníky 
plavby na palubu. Zkrátka a dobře, 
i letošní sraz absolventů se povedl, a to 
není jen náš názor. Soudíme tak podle 
desítek spokojených a usměvavých lidí, 
kteří si plavbu parníkem Vyšehrad užili. 
Nezbývá nic jiného než se těšit na další 
setkání v příštím roce.

Štěpán Kadlec // text

Daniel Hamerník // foto
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Ve středu 22. 5. 2013 pořádala VŠFS tradiční setkání 

absolventů na parníku. Akci finančně podpořil klub Diamant 

a jeho zakladatel Ing. Anton Siekel, absolvent VŠFS.
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škola finanční a správní vyslala 14 týmů. 
Na Slovensku měla největší zastoupení 
Ekonomická univerzita v Bratislavě (33 
týmů) a Univerzita Komenského (19 
týmů). Zástupci všech týmů se zúčast-
nili slavnostního zahájení soutěže, které 
se v Praze konalo v Grand hotelu Bohe-
mia a na Slovensku již tradičně v hotelu 
Radisson v Bratislavě. V průběhu večera 
se soutěžící dozvěděli bližší informace 
o průběhu soutěže, zejména harmono-
gram a postupový klíč do dalších kol. 
Měli také možnost seznámit se se svými 
patrony a domluvit se s nimi na po-
drobnostech nadcházející spolupráce.

Připojte se, startujeme
První kolo soutěže začalo v listopadu 
a trvalo do půlky prosince. Týmy dostaly 
prostřednictvím stránek soutěže historii 
společnosti, na jejíž nastudování měly 
jeden týden. Celkem učinil každý tým 
5 rozhodnutí, přičemž týmy soutěžily ve 
skupinách. Do semifinále, které začalo 

v únoru a skončilo 
v polovině března, 
postoupilo v Čes-
ku 40 týmů a na 
Slovensku 24 týmů. 
V semifinále učinily 
týmy dalších 5 roz-
hodnutí, na jejichž 
základě postoupilo 
8 týmů. Národní 
finále proběhlo dne 
20. března 2013 
na Vysoké škole 
finanční a správní 
v Praze a 26. března 
2013 na Vysoké 

škole manažmentu/City University of 
Seattle v Bratislavě. Během jediného 
dne musely zúčastněné týmy učinit svá 
rozhodnutí.

formace o týmech a do které studenti 
vkládají své životopisy, motivační 
dopisy a vše potřebné k  zařazení do 
soutěže. O pořádání soutěže se studenti 
dozvěděli z webových stránek Vysoké 
školy finanční a správní či přímo z webu 
soutěže. VŠFS také pořádala během 
celého měsíce 
září prezentace 
na vybraných 
univerzitách 
a vysokých 
školách v Čes-
ké republice 
i na Slovensku 
a studenti 
se hlásili do 
soutěže i na 
základě těchto 
prezentací. 
Celkem se 
v České repub-
lice přihlásilo 
134 týmů a na Slovensku 72 týmů. 
Nejvíce týmů (20) bylo z Masarykovy 
univerzity v Brně, 17 týmy byla zastou-
pena Vysoká škola ekonomická, Vysoká 

Vysoká škola finanční a správní 
organizovala již druhým rokem sou-
těž Global Management Challenge 
v České republice i na Slovensku. 
Přípravná fáze tohoto ročníku sou-
těže začala již v červenci 2012 sérií 
jednání s partnery a patrony. V České 
republice v roli generálního partnera 
byly stejně jako v minulém roce firmy 
OVB Allfinanz a Seznam.cz, zatímco 
na Slovensku firma OVB Slovensko. 
Hlavním partnerem se stala nově 
v České republice J&T Banka a na 
Slovensku stejně jako v minulém roce 
naše partnerská škola City Universi-
ty of Seattle. Všechny výše zmíněné 
firmy fungovaly současně i v roli 
patronů studentských týmů, další 
patronáty převzaly v Česku firmy De-
loitte, Zlatá koruna, GE Money Bank, 
Kooperativa, Škoda Auto, CZC.cz, 
Bossa a na Slovensku J&T, Deloitte, 
Accenture a IBM.

Rozjezdy pro hvězdy
V srpnu 2012 byla otevřena databáze, 
ve které se shromažďují všechny in-

Liana Shakhbazyan, Petr Budinský // text
Daniel Hamerník // foto

Vysoká škola finanční a správní již druhým rokem 
organizovala soutěž Global Management Challenge  
v České republice i na Slovensku.

Celkem se v České 
republice přihlásilo 
134 týmů a na 
Slovensku 72 týmů, 
přičemž nejvíce 
týmů (20 týmů) 
bylo z Masarykovy 
univerzity v Brně.

Soutěž 
Global Management Challenge

Xadonia 01/13 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY
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A je to doma!
Soutěžící až do slavnostního vyhláše-
ní výsledků neznali konečné pořadí 
týmů ve finále, o to více bylo napětí na 
obou galavečerech, jak na českém, tak 
i na slovenském. Slavnostní vyhlášení 
výsledků v České republice se konalo 
již tradičně na Staroměstské radnici 
v Brožíkově sále dne 28. března 2013 
a na Slovensku dne 3. dubna 2013 
v hotelu Kempinski v Bratislavě. Obě 
tyto akce se konaly za účasti většiny 
partnerů a patronů a na Slovensku se 
dokonce zúčastnil i pan Dušan Čaplo-
vič – ministr školství, vědy, výzkumu 
a sportu Slovenské republiky. V Čes-
ké republice zvítězil tým Think Tank 
studentů z Univerzity Karlovy, jehož 
patronem byla firma Seznam.cz, zatím-
co na Slovensku se vítězem stal Fenix 
team pod patronací skupiny J&T a jed-
nalo se o kombinovaný tým z různých 
vysokých škol. Oba již zmíněné týmy 
si vybojovaly právo reprezentovat své 
země na Světovém finále v Bukurešti 
v dubnu 2013.

Jdeme do finále
Světové finále v Bukurešti proběhlo 
ve dnech 16. – 19. dubna 2013 a zú-
častnilo se ho 24 týmů z celého světa. 
Největšími favority byly již tradičně 
týmy Ruska a Číny. V těchto zemích se 
soutěže zúčastňuje již tradičně vysoký 
počet týmů (v Rusku cca 3 000 týmů, 
v Číně cca 1 800 týmů), takže národní 
reprezentanti budí oprávněný respekt. 
Týmy byly rozlosovány do 4 skupin po 
šesti, přičemž Češi a Slováci se ocitli, 
stejně jako minulý rok, ve společné sku-
pině. V této „naší“ skupině nebyl nikdo 
z favoritů, takže byla šance na postup 
obou týmů do osmičlenného finále – 
z každé skupiny postupovaly první dva 
týmy. Toto přání se nakonec nevyplnilo, 
skupinu vyhrálo Estonsko, ale s ním 
postupovalo z druhého místa Sloven-
sko. Český tým skončil na třetím, tedy 
nepostupovém místě. Ve finále bylo 
nakonec celkové pořadí: 1. Ukrajina, 
2. Polsko, 3. Čína, 4. Rusko, 5. Estonsko, 
6. Slovensko, 7. Francie a 8. Portugalsko. 
Přitom ještě v předposledním rozhod-

nutí byl slovenský tým na prvním místě, 
ale znovu se ukázalo, že v této soutěži 
může v posledním rozhodnutí dojít 
k výrazným posunům v pořadí. I tak je 
výkon a umístění slovenského týmu 
úspěchem vzhledem ke konkurenci. 
Během slavnostního vyhlášení soutěže 
oznámil ředitel soutěže Pedro Alves 
Costa pořadatelství tří nadcházejících 
Světových finále soutěže GMC – Soči 
(2014), Praha (2015) a Peking (2016). 
Petr Budinský v této souvislosti podě-
koval za projevenou důvěru a pozval 
všechny účastníky do Prahy. Předpoklá-
daný termín konání pražského světové-
ho finále je duben 2015 a jeho orga-
nizátorem bude Vysoká škola finanční 
a správní.

Za rok 
se uvidíme
v Soči .
ДО СВИДАНИЯ!
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Garden party

V neděli 2. června 2013 pořádala Vysoká škola 
finanční a správní pro děti zaměstnanců Společen-
ství škol Garden party. Přestože nám počasí nepřá-
lo, sešlo se přes 150 lidí a den si náramně užili.

Děti, a věříme, že i dospělí, se velkolepě bavili dopo-
ledním sledováním loutkového divadla a odpoledne 
pak při zábavných soutěžích plných vzrušení. Povedlo 
se, že chodbami se opět po roce nesl nejen dětský 
smích a hlahol, ale i radost, která byla vidět na tvářích 
i jejich rodičů. Někomu možná chybělo grilování pod 
širákem, ale i občerstvení v TIMovi chutnalo. Věříme, 
že se opět za rok sejdeme a užijeme si prima den! 
Je hezké vidět, jak nám dětičky přibývají a stárnou, 
zatímco my jsme pořád stejní.

Redakce // text
Daniel Hamerník // foto
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V neděli 2. června 2013 pořádala VŠFS pro děti 
zaměstnanců Společenství škol Garden party.
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Redakce // text
Daniel Hamerník // foto
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Rozhovor s finančním 
ředitelem společnosti Sazka

Ladislavem Jelínkem
Vysoká škola finanční a správní je partne-
rem Klubu finančních ředitelů, CFO Club, 
který od roku 
2006 každoroč-
ně vyhlašuje 
výroční cenu: 
„Finanční ředitel 
roku“. Nejinak 
tomu bylo i letos 
a my jsme byli 
u toho. 

CFO Club je 
asociace vrcho-
lových manažerů 
v oblasti finanč-
ního řízení, která sdružuje pracovníky z čes-
kých a slovenských podniků, vysokých škol 
a odbornou veřejnost. Vizí klubu je vytvořit 

interaktivní platformu pro výměnu zkuše-
ností, znalostí a postupů v oblasti finančního 

řízení.
Vyhlášení 8. ročníku 
prestižní, výroční ceny 
„Finanční ředitel roku 
2012“ se uskutečnilo 
v dubnu v Grand Hotelu 
Bohemia, kde členové 
klubu, rada klubu a čle-
nové akademie vybrali 
celkového vítěze z osmi 
nominovaných finanč-
ních ředitelů. Porota se 
při výběru zaměřuje na 
to, jaký podíl měli no-

minovaní na zvýšení hospodářského výsledku 
a i na celkovém řízení společnosti, jejichž 
finance spravují.

18

Štěpán Kadlec // text
Archiv CFO // foto

Vysoká škola finanční 
a správní je partnerem 
Klubu finančních ředitelů, 
CFO Club, který od 
roku 2006 každoročně 
vyhlašuje výroční cenu – 
Finanční ředitel roku.
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Vítězem za rok 2012 se stal Patrik 
Choleva, místopředseda představenstva 
a finanční ředitel společnosti Skanska. 
Na druhém místě se umístil Thomas 
Merker ze společnosti RWE GasNet. 
Třetí příčku obsadil Libor Němeček ze 
společnosti Agrofert Holding. Zároveň 
rada CFO volila i „Talent roku 2012“, jímž 
se stal Ladislav Jelínek, ředitel divize 
finance společnosti Sazka, sázková 
kancelář. Rada ocenila především jeho 
snažení při restrukturalizaci Sazky, která 
přinesla značnou úsporu provozních 
nákladů. A právě s panem Jelínkem vám 
přinášíme exkluzivní rozhovor.

V minulých týdnech jste byl 
vyhlášen Talentem roku 2012 ve 
výroční soutěži Finanční ředitel 
roku, vyhlašované Klubem 
Finančních ředitelů. Jaký je to 
pocit?
Ten pocit je skvělý, osobně to beru jako 
velmi výrazné ocenění mé dosavadní 
práce, ke kterému přispěl také tým kole-
gů ze Sazky. Mám z toho velkou radost, 
jako kdybyste stál na stupni vítězů po 
velmi důležitém závodě.
 
Víme o vás, že je vám 32 let. To je 
věk, kdy mnoho vašich vrstevníků 
teprve rozjíždí svou kariéru a vy 
jste už v čele takového kolosu, 
jako je Sazka, sázková kancelář. 
Mohl byste dát našim čtenářům 
pár tipů, jak se dostat takhle 
vysoko za poměrně krátký čas? 
Co je k tomu zapotřebí? A jaké 
vlastnosti musí takový člověk mít?
I přes můj věk kariéru rozvíjím již docela 
dlouho. Způsob, jak úspěšně rozvíjet 
svoji kariéru, není jednoduché defino-
vat. Dle mého názoru je to výsledek 
velké motivace, odhodlání, tvrdé práce 
a také schopností jednotlivého člově-
ka. Určitě je ale k tomu zapotřebí mít 
trochu štěstí a být ve správnou dobu na 
správném místě. Musíte být „vyprofilo-
ván“ v nějakém oboru a vaše výsledky 
musí být jednoznačně vidět.
 
Jaká byla vaše cesta? Čím vším 
jste si prošel a musel projít, než 

jste se stal finančním ředitelem ve 
společnosti Sazka.
Moje první zaměstnání bylo na 
útvaru Restrukturalizace ČSOB, když 
se přebírala IPB. Podobný projekt 
se už asi nebude opakovat, ale 
během 3 let svého působení jsem se 
hodně naučil. Poté jsem pokračoval 
v restrukturalizacích a řízení několika 
společností, až jsem dostal nabídku jít 
do Sazky. Obecně začátky kariéry nebo 
nová zaměstnání nejsou pro nikoho 
jednoduchá, ale je to o vytrvalosti 
a víře, že každá zkušenost posune dále. 
Ve většině projektů, na kterých jsem 
pracoval, mě hodili do vody a měl jsem 
se naučit plavat všechny styly.
 
Je celkem jasné, že být vrcholovým 
manažerem je poměrně náročné. 
Máte čas na sebe sama? Na své 
zájmy, záliby, rodinu? Jak se 
dobíjíte a relaxujete?
Bohužel moc času na sebe nemám, pro-
tože jedu „dvousměnný“ provoz – práce 
a rodina. Svoje záliby bych rozvíjel 
na úkor rodiny, což nechci. Relaxuji 
zejména manuální prací na zahradě, 

psychicky si člověk hodně odpočine 
a ještě protáhne tělo. Hodně mám rád 
sport, ale v tuto chvíli zejména pasivně 
a zajímám se obecně o lesy a často 
jezdím na Šumavu.

Naše univerzita, Vysoká škola 
finanční a správní, je již dlouhole-
tým partnerem Klubu finančních 
ředitelů a jako partner poskytuje-
me výhercům v této prestižní sou-
těži i cenu v podobě bezplatného 
studia MBA. Zajímalo by nás, jak 
hodnotíte roli vzdělání na takto 
exponovaných pozicích?
Mít dobré vzdělání je základním před-
pokladem pro výkon jakékoli pracovní 

pozice. Určitě vám to hlavně pomůže 
v začátcích vaší kariéry, pak je to také 
o zkušenostech, které získáte. Bez vzdě-
lání nemáte v žádném oboru šanci.
 
Letos jste se stal Talentem roku, 
je to pro vás motivace? Můžeme 
očekávat, že v příštím roce či 
letech budete na stupínku vítězů 
této výroční ceny?
Získání této ceny je spíše zhodnocení 
mé dosavadní práce. Pracovní motivaci 
mám pořád stejnou, „jenom“ přibyl další 
cíl, stát na stupních vítězů této výroční 
ceny, ale potřebuji ještě hodně praco-
vat a získat další zkušenosti, a to je cíl 
příštích let.

Děkujeme vám za rozhovor a přejeme 
Vám, ať se i nadále daří. 

I přes můj věk kariéru rozvíjím 
již docela dlouho. Způsob, jak 
úspěšně rozvíjet svoji kariéru, 
není jednoduché definovat. Dle 
mého názoru je to výsledek 
velké motivace, odhodlání, 
tvrdé práce a také schopností 
jednotlivého člověka. Talent roku 

Ladislav Jelínek
obdržel od 

VŠFS bezplatné 
studium 
programu 

MBA

       Talent roku
Gratulaci a předání hlavní ceny za 
VŠFS provedl prorektor univerzity 
Petr Budinský
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OVB Allfinanz, a.s. se zaměřuje na 
podporu zvyšování finanční gra-
motnosti. Kromě podpory finanční 
gramotnosti při výuce na základních 
a středních školách vstoupila společ-
nost OVB v uplynulých letech také na 
půdu vysokých škol.

Čtyři pilíře
Prvním z nich je využití VŠFS jako 
akreditované osoby při splnění zákon-
ných požadavků pro zprostředkování 
produktů nových pilířů důchodového 
systému, kterými jsou odborné zkoušky, 
sloužící jako jedna z podmínek pro 
rozšíření činnosti vázaného zástupce. 
Tyto zkoušky VŠFS velmi kvalitně nabízí 
již od konce loňského roku a jen pro 
naši společnost tuto zkoušku v prvních 
měsících úspěšně absolvovalo více než 
500 spolupracovníků OVB. V souladu 
s novelou zákonů, které regulují činnost 
v oblasti pojišťovnictví ( jakkoli disku-

tovanou), se plánuje spolupráci v této 
oblasti rozšířit.  Mimo to Vysoká škola 
finanční a správní připravila speciální 
vzdělávací program Finanční univerzita 
OVB, který odpovídá standardům vzdě-
lávání pro finanční poradce. Zahrnuje 
jednak obecné dovednosti a znalosti 
finančního trhu a také znalosti čistě 
oborové. Specialitou tohoto vzdělávací-
ho programu je, že ho VŠFS akreditova-
la na Ministerstvu školství jako rekva-
lifikační kurz, což je skvělá příležitost 
i tržní výhoda. 

Job Days
Job Days jsou další oblastí spolupráce 
OVB a VŠFS. OVB se aktivně zapojuje 
do kariérních dnů, které jsou v rámci 
školy realizovány, a svým představením 
či nabídkou konkrétní formy spolu-
práce umožňuje studentům soustředit 
svůj další vývoj směrem k finančnímu 
poradenství. 

Spolupráce
Spolupráce s VŠFS se však také sou-
středí na pořádání odborných semi-
nářů a konferencí, na kterých dochází 
k diskusi na aktuální témata a hledají se 
odpovědi na problémy v oblasti financí. 
Diskutovaly se již například některé 
vládní návrhy, ale i aktuální vývoj světo-
vé či české ekonomiky a jejich zásadní 
problémy. 

V rámci spolupráce s VŠFS se OVB 
zapojila také do největší soutěže na 
světě v oblasti simulace strategie řízení 
společnosti – Global Management 
Challenge. Těsná provázanost firemní-
ho a studentského prostředí formou 
patronátu firem nad přidělenými týmy 
umožňuje zástupcům týmů získat cen-
né zkušenosti z praktického firemního 
života a konfrontovat je s teoretickými 
znalostmi.

Proč?
Důvodů, proč se OVB Allfinanz, a.s. 
stala generálním partnerem VŠFS, bylo 
vlastně více. Zaprvé nám jde o spolu-
práci s mladými lidmi, kteří mohou do 
celého našeho odvětví ( jako i do jiných) 
přinášet nové myšlenky, vjemy a zdravý 
neklid a změnu. Dalším důvodem byla 
snaha více spolupracovat na vědecké či 
odborné bázi s mladými talentovanými 
ekonomy. I od toho si slibujeme možné 
další nápady pro naši činnost. A pak 
také věříme, že kariéra finančního po-
radce zaujme další studenty, a to nejen 
z VŠFS, ale z řad vysokoškoláků obecně.

Pilíře spolupráce  
OVB Allfinanz, a.s. a VŠFS OVB Allfinanz, a.s. // text

OVB Allfinanz, a.s. se zaměřuje na podporu zvyšování 
finanční gramotnosti. Kromě podpory finanční gramotnosti 
při výuce na základních a středních školách vstoupila 
společnost OVB v uplynulých letech také na půdu 
vysokých škol.
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Založen 
Univerzitní sportovní klub

Vysoká škola finanční a správní zakládá ve spolupráci  
s Bohemians Praha 1905 Univerzitní sportovní klub.

Unikátní projekt
Na české akademické scéně vzniká významný projekt spolu-
práce mezi vysokou školou a jedním z tradičních pražských 
fotbalových klubů, tedy mezi Vysokou školou finanční 
a správní a Bohemians Praha 1905. V dubnu tohoto roku se 
univerzita dohodla s vedením klubu na partnerství, které při-
náší mnoho výhod pro studenty VŠFS a také pro sportovce 
z řad fotbalistů Bohemians. VŠFS je členem Společenství škol 
– unikátní soustavy škol všech stupňů – a je tedy schopna 
nabídnout partnerovi vzdělávací programy pro děti, mládež 
i dospělé a garantovat nejen návaznost jednotlivých vzdě-

lávacích stupňů, ale i vysokou kvalitu výuky a individuální 
přístup ke studentům.
Cílem projektu je systematická podpora studentů, absolven-
tů a zaměstnanců VŠFS ve sportovní činnosti na vrcholové 
i na rekreační úrovni. Podpora bude mít formu finanční nebo 
materiální pomoci, která vytvoří vybraným sportovcům lepší 
podmínky pro sport a studium. Dále bude VŠFS prostřed-
nictvím Univerzitního sportovního klubu rozvíjet myšlenku 
sportu pro všechny formou pořádání sportovních akcí, které 
bude organizovat sama škola nebo její partneři.
„Jsme velice potěšeni, že fotbalový klub Bohemians Praha 
1905 uvítal naši nabídku a rozhodl se participovat na rozvoji 
myšlenky univerzitního sportovního klubu. Vysoká škola 
finanční a správní se tak stává jednou z prvních soukromých 
univerzit v republice, která podobnou spolupráci zahájila, 
a očekáváme od ní mnoho pozitivních výsledků,“ zdůraznila 
při podpisu smlouvy Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS.

Vysoká škola finanční a správní je první soukromou 
ekonomickou univerzitou v ČR. Se svými 5 000 studenty 
patří mezi top soukromé české vysoké školy. VŠFS se tak 
řadí mezi významné hráče v oblasti vzdělávání a partner-
stvím s Bohemians Praha 1905 škola mimo jiné reaguje 
i na dlouhodobě kritizovanou klesající fyzickou kondici 
mladých lidí. Projekt Univerzitního sportovního klubu 
nabídne studentům nové možnosti sportovních aktivit 
a smysluplné využití volného času.

Štěpán Kadlec // text
Daniel Hamerník // foto

Letos slavíme 120 let od zahájení výroby 
První české továrny na barvy, fermeže 
a laky, pana F. J. Materny. 

Historie první české továrny na barvy začíná 
v roce 1893 a samotné začátky podniku F. J. 
Materny byly nelehké – mladý Čech musel 
překonat prvotní nedůvěru a tradiční silnou 
německou konkurenci. Po úspěšných, prvních 
téměř 50 letech existence Maternova podniku 

jsou v roce 1930 vytipovány a v hotovosti za-
koupeny pozemky pro nový provoz v Hostivaři. 
Stavba nového, moderního areálu na „zelené 
louce“ začíná, v lednu 1932 se celý závod 
stěhuje z Holešovic do Hostivaře. Produkce 
barev pokračuje i po čas 2. světové války, až do 
současnosti.

Společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., 
navazuje na tradiční barevnou výrobu a pečuje 
o svoje zákazníky stylem první republiky a tato 
filosofie se dobou nemění.
Léty osvědčené výrobní postupy a pečlivý 
přístup k řešení každé zakázky dovoluje společ-
nosti sbírat hodnotné reference, a úspěšně tak 
prosperovat ve vysoce konkurenčním prostředí 
současného trhu s barvami. V letošním roce se 
nám podařilo zdárně zrekonstruovat a rozšířit 
prostory pražského obchodu sítě Kouzlo barev 
na Průmyslové 11 v Praze. Nabízíme zde ve 

světlých prostorách našim zákazníkům široký 
sortiment barev společnosti BARVY A LAKY  
TELURIA, s. r. o., a další produkty nátěrových 
hmot a drogerie za zvýhodněné ceny. Zákaz-
níci mohou využít profesionální poradenské 
služby školeného personálu. U kulatého stolu si 
mohou prohlédnout ukázky aplikací jednotli-
vých produktů nebo si jen výhodně zakoupit 
výrobky k opravě nebo zkrášlení interiéru 
a exteriéru. Součástí prodejny je tónovací 
centrum, kde na počkání dostane zákazník 
vybraný odstín své barvy v požadované kvalitě 
i množství. BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s. je 
generální sponzor Bohemians Praha 1905.

Široká škála léty prověřených výrobků 
i naprosto moderních novinek uspokojí 
potřeby náročného zákazníka současnosti. 
F. J. Materna by byl na svoje následníky jistě 
právem pyšný.

České, tradiční barvy BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
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V pátek 19. 4. 2013 uspořádala naše
univerzita 2. ročník fotbalového turnaje.
Celá akce se stala výkladní skříní nejen pro 
pořadatele z VŠFS, ale i pro generálního 
partnera turnaje – Bohemians Praha 1905.
Dvanáct týmů tak mohlo v nedaleké hale 
TJ Sokol Praha Vršovice sledovat slavnostní 
výkop legendy českého fotbalu 
Antonína Panenky. Ten se své role statečně 
ujal, i když mu aktuální situaci trochu
 ztěžovaly berle. 

Fotbalový turnaj 

o pohár VŠFS 
pod záštitou Antonína Panenky

Diana Brennerová // text
Hana Ambrožová, Sport24.com // foto
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Mnohými očekávaný den přivítal 
všechny účastníky deštěm. Zejména 
některé týmy chtěly dokázat, že na 
sobě pilně pracovaly. Nabitý program 
obsahoval 34 utkání, každý tým si tak 
zahrál minimálně 5x.

Základní skupiny
Ze dvou šestičlenných skupin se brzy 
začali rýsovat hlavní adepti na dobré 
umístění. Jak ve skupině A, tak ve sku-
pině B se objevily suverénní týmy, mezi 
které patřil letos překvapivě i celek VŠFS. 
Na hrací ploše byl ve srovnání s loňským 
rokem patrný vzestup kvality. Hra byla 
rychlejší, akce měly „hlavu a patu“, střely 
byly přesně mířené nebo alespoň tvrdé 
a dalekonosné. Některé individuální vý-
kony byly hodné „Messiho“ a nutno říci, 
že i slabší hráči se pohybovali po hřišti 
relativně přirozeně. Turnaji nechybělo 
ani krátké emoční vzplanutí, které však 
bylo zdárně zažehnáno a ukázalo nám 
jediné – že akce měla šťávu!

Postupující
A jak vše dopadlo? Ve skupině A byla 
situace po třetině odehraných utkání 
přehledná a dva jasní favorité na postup 
byly týmy SOŠ Jarov a VŠFS. Pořadí se 
nezměnilo ani po odstoupení družstva 
Bosco, které vyřadila z turnaje mnoho-
četná zranění. Za zmínku stojí i statečný 
výkon celku Bankovní akademie, jejíž 
hráči předváděli moc pěknou kombinač-
ní hru. Ve skupině B byla situace o něco 
zamotanější. Chladnější start později o to 
více horkokrevného týmu Nevím něco 

vymysli, dal šanci ostatním soupeřům, 
a tak se ve skupině B o postup rvaly hned 
tři týmy: zmiňovaní Nevím něco vymysli, 
FC Pražský Mnichovice a OA Dušní. Na 
rozuzlení bylo třeba počkat skoro až do 
úplného konce základní hrací části. 

Bronz pro VŠFS
Své pozice nakonec uhájily celky OA 
Dušní a FC Pražský Mnichovice. Modus 
určil, že v prvním semifinále se tým VŠFS 
střetne s OA Dušní a ve druhém změří 
své síly SOŠ Jarov a FC Mnichovice. Přes 
urputný boj a srdnatý výkon především 
nejlepšího hráče v dresu domácího celku 
Daniela Lukáče podlehl tým VŠFS celku 
OA Dušní 0:2. Druhé semifinále pro sebe 
rozhodl přesvědčivou hrou FC Pražský 
Mnichovice v poměru 2:0. I souboj o třetí 
místo byl pak pro loni předposlední 
tým VŠFS satisfakcí a oslavou. Přestože 
i zde se bojovalo do poslední chvíle, 
domácí urvali bronz takřka na vůli. Finále 
nabídlo moc pěkný fotbal, ve kterém tým 
FC Mnichovice nasázel svému soupeři 
OA Dušní 3 branky a právem si poslechl 
hymnu šampionů. 

Zda si fotbaloví skauti našli svůj 
talent, nevíme, jisté však je, že druhý 
ročník nebyl ročníkem posledním. Na-
opak, příští rok bychom chtěli turnaj 
rozšířit minimálně dvojnásobně. 

Vážený pane 
rozhodčí ,

uctivě si dovolím 
s vaším výrokem 

drobně 
nesouhlasit.
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Podnikání 
nanečisto

Xadonia 01/13 PROJEKTY

V dubnu 2012 zahájila Vysoká škola 
finanční a správní zahájila realizaci 
vzdělávacího projektu Fiktivní firmy 
pro občany 50+. Náš časopis o tomto 
projektu již své čtenáře informoval. 

Nyní jsme se obrátili na Jaroslavu 
Barbaru Sporkovou, autorku projektu 
a současně jeho spolurealizátorku, s cí-
lem získat o projektu další informace.

Prosím, připomeňte nám, na co je 
projekt zaměřen a komu je určen.
Jedná se o mezinárodní projekt, jehož 
hlavním cílem je rozšířit nabídku vzdě-
lávacích aktivit, které připraví osoby na 
samostatné podnikání. Už z názvu pro-
jektu vyplývá, že náš projekt je zaměřen 
na občany starší 50 let. V současné 
době máme hotový vzdělávací pro-
gram, který jsme pilotně ověřili v rámci 
dvou prvních kurzů. Jeden probíhal 
v Mostě, druhý v Pardubicích. Oba byly 
zahájeny v listopadu minulého roku. 
Pardubický kurz byl slavnostně ukon-
čen 23. března 2013, mostecký 3. dubna 
2013. Pilotní kurzy úspěšně absolvovalo 
místo původně plánovaných 20 celkem 
40 osob.

Jak se vám s cílovou skupinou 
pracovalo?
Na to byste se měli zeptat hlavně lek-
torek a lektora, kteří v kurzech působili. 
Jsou to zkušení pedagogové, kteří řadu 
let vedou výuku předmětu Fiktivní 
firmy na středních školách. Podle toho, 
co jsem se od nich dozvěděla, byla pro 
ně práce s našimi frekventanty příjem-
nou změnou. Oceňují na nich zejména 
jejich pracovní nasazení a vynalézavost. 
Mě osobně mile překvapila jejich chuť 
zúčastnit se Mezinárodního veletrhu 
fiktivních firem, který se konal ve dnech 
19.–21. března letošního roku na Vý-

stavišti v Praze. Veletrh je pravidelnou 
každoroční přehlídkou nejúspěšnějších 
fiktivních firem ze středních škol. Když 
jsem projekt psala, měla jsem trochu 
obavu, zda budou mít naši posluchači 
o účast na takovém veletrhu zájem. 
Skutečnost překonala mé nejsmělejší 
představy. Náš projekt byl na veletrhu 
zastoupen celkem 6 firmami. 

Ve svých propagačních 
materiálech hovoříte častěji 
o firmě na nečisto než o fiktivní 
firmě. Tak který název vlastně 
platí?
Fiktivní firmy máme v názvu projektu. 
Časem jsme ale zjistili, že v případě 
naší cílové skupiny je vhodnější druhý 
název. Je takový poctivější.

Vím, že projekt nerealizujete 
sami. Jaké máte zkušenosti se 
spoluprací s vašimi partnery?
Naším českým partnerem je Institut roz-
voje evropských regionů, který působí 
v Pardubicích. Spolupráce s ním je vý-

borná. Hned na začátku jsme si vymezili 
odpovědnost za realizaci jednotlivých 
akcí a domluvili se na vzájemné komu-
nikaci. Kolegové z IRER zaznamenali ve-
liký úspěch. Již v průběhu kurzu zahájil 
podnikání jeden z jejich posluchačů. 
Do projektu jsou zapojeny také dva 
zahraniční subjekty. Je to Štátny inštitút 

vzdelávania v Bratislavě a Internationa-
les Hochschulinstitut v Žitavě. S těmito 
partnery skutečná spolupráce začíná 
právě v těchto dnech.

A co bude dál? 
Během měsíce dubna jsme realizovali 
dva semináře, na kterých jsme infor-
movali zástupce vysokých škol, kteří 
projevili zájem o zapojení do projektu, 
o prvních výsledcích vzdělávacího pro-
gramu Firmy na nečisto. Jeden seminář 
se uskutečnil v Pardubicích a druhý 
v Mostě. Dále nás čeká mezinárodní 
akce, které se zúčastní zástupci vysokých 
škol, zástupci Úřadů práce Ústeckého 
a Pardubického kraje i naši zahraniční 
partneři. V žádném případě se nebu-
de jednat o formální setkávání. Naším 
hlavním úkolem je vytvořit partnerskou 
síť institucí, které sdílejí názor, že forma 
výuky, která se běžně v podobě před-
mětu Fiktivní firmy vyučuje na středních 
školách, je vhodná i v oblasti dalšího 
vzdělávání. Na podzim otevřeme další 
kurzy, a to jak v Pardubicích, tak v Mostě. 

Zprovozníme por-
tál, na kterém 
budou k dispozici 
všechny námi 
získané informace 
o realizaci fiktiv-
ních firem v oblasti 
dalšího vzdělávání. 
Předpokládáme, že 
tyto informace mo-
hou být inspirací 

především pro další vzdělávací instituce 
a vysoké školy. Zkušenosti získané v pro-
jektu chceme také dál šířit prostřednic-
tvím facebooku https://www.facebook.
com/FirmaNanecisto. Tak nám nadále 
držte palce, ať se všechno povede.

Děkuji vám za rozhovor.

Lenka Omelková // text

Jedná se o mezinárodní 
projekt, jehož hlavním cílem je 
rozšířit nabídku vzdělávacích 
aktivit, které připraví osoby na 
samostatné podnikání.
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Střední škola řezbářská v Tovačově 
zahájila v prosinci 2010 v partnerství 
s Vysokou školou finanční a správní, 
o.p.s., realizaci projektu s názvem 
Trénink lektorů zaměřených na práci 
se starší střední generací. Inspirací 
pro zkrácený název projektu ANDY se 
stal termín andragogika – vzdělávání 
dospělých. Cílovou skupinou projektu 
byli lektoři a učitelé škol Olomoucké-
ho kraje. Projekt ANDY trval 28 mě-
síců. 

Učit se, učit se, učit se
Cíl byl poměrně jednoduchý – zajistit, 
aby se ředitelé škol nemuseli obávat 
o existenci svých vzdělávacích zařízení. 
Všichni jsme dobře obeznámeni s fak-
tem, že populace stár-
ne a ubývá populačně 
silných ročníků, které 
by zajistily dostatečný 
počet žáků a studentů 
ve školách a učebních 
zařízeních. V důsledku 
tohoto vývoje zažívá 
vzdělávání dospělých 
jako samostatné odvětví ve vyspělých 
státech nebývalý rozmach. Znalosti 
a dovednosti, získané během počáteční-
ho vzdělávání, v současném světě rychle 
zastarávají, a participace dospělých 
na celoživotním vzdělávání tak svým 
významem převyšuje vzdělání, kterého 
nabyli na počátku své vzdělávací cesty. 

Celoživotní vzdělávání
Vedení vzdělávacích institucí musí, 
nebo v blízké budoucnosti budou mu-
set, nabídnout mimo klasické vzdělávací 
programy i produkt částečně kom-
penzující klesající finanční příspěvky 
určované počtem studentů a zajistit se 
na budoucnost i jinak než vzděláváním 
studentů „školního“ věku. Je nutné se 
přizpůsobovat poptávce a nabídnout 
produkt, který škole zajistí fungování 
v delším časovém horizontu a adaptuje 
pracovníky i zařízení na nové podmínky. 
Jednou z nich je nabídka dalšího vzdě-

lávání. Dalším vzděláváním se rozumí 
vzdělávání, které jedinec realizuje po 
ukončení počáteční školní docházky 
v průběhu dalších fází života. Jeho 
význam spočívá zejména v účinku na 
růst konkurenceschopnosti ekonomiky, 
podniků i jednotlivců. 

S chutí do toho
Do projektu se zapojili nejen učitelé ze 
středních i základních škol Olomouc-
kého kraje, kteří se zde připravovali na 
svou novou roli lektora, ale také lektoři, 
kteří se chtěli ve své práci zdokonalit. 
Díky projektu, který nabídl komplexní 
program práce s dospělými, si osvojili 
metody výuky v různorodých oblastech, 
zvýšili své povědomí o moderních vzdě-

lávacích metodách a mimo jiné formou 
„role playingu“ intenzivně zdokonalili 
vlastní přístup ke svým možná budou-
cím, věkově vyzrálejším studentům. 

Podle odhadů odborníků se prodloužení 
vzdělání populace o jeden rok může 
projevit v růstu souhrnné produktivity 
země až o 5 % a ve zvýšení rozsahu 
přímých zahraničních investic o 1,9 %. 
Je dobré mít na paměti, že konkurence-
schopnost není jen samoúčelným cílem 
a ekonomickým zaklínadlem bez vztahu 
k reálnému životu, ale že jde v zásadě 
o „schopnost země užívat všechny své 
zdroje a potenciál ke zlepšení životních 
podmínek svých obyvatel“ (WEF 2011).

Na samý závěr projektu se uskutečnil 
závěrečný odborný seminář, na kterém 
vystoupily se svými příspěvky kapacity 
v oboru, jako např. Jaroslav Kalous, do-
cent Institutu sociologických studií Uni-

verzity Karlovy, který vyzvedl význam 
dalšího vzdělávání v globalizované 
společnosti, dále Stanislav Hájek, veli-
čina z psychovědních oborů, forenzní 
psycholog a odborník na konflikty, které 
může mimo jiné vyvolat mezigenerační 
nedorozumění, příp. vyhoření, nebo 
Ivan Rynda, uznávaný odborník a český 
sociální a kulturní ekolog, vysokoškolský 
pedagog, politik a poslanec porevo-
luční vlády, mapující udržitelný rozvoj, 
ekonomiku a civilizační problémy, mezi 
něž se řadí právě důsledek stárnutí či 
vliv médií. 

Změny vzdělávacích postupů
Projekt ANDY docela jistě patří k těm 
počinům, které pomáhají Olomouckému 
kraji vyrovnat se se vzrůstající potřebou 
pedagogické práce s dospělými. A práce 
s dospělými není jednoduchá. V dalším 
vzdělávání nelze totiž uplatňovat vztah 
učitel a žák. Dospělí posluchači vyžadují 
vztah založený na vzájemném respektu. 
Jinými slovy: lektor a účastník vzdělává-
ní jsou partneři.

Petr Hozák // text

Cílovou skupinou projektu 
byli lektoři a učitelé škol 
Olomouckého kraje. Projekt 
ANDY trval 28 měsíců. 

Projekt Andy 
byl ukončen

Hastala 
Vista, 
ANDY.
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Když mě můj vždycky vysmátý kamarád Tomáš loni  
v létě oslovil, zda bych se nechtěla přidat na Matrec,  

že to bude výstup jako cyp, bez váhání jsem souhlasila. 

Hned první článek, který jsem o Ma-
tterhornu našla na internetu, začínal 
následovně: „Na světě existují blbci, 
kteří cestují do vzdálených nebez-
pečných zemí, kde o ně nikdo nestojí. 
Pak se diví, když tam bídně zahynou. 
Nebo lezou na nějakou horu, zůsta-
nou tam viset a nechají se zachraňo-
vat za drahocenné peníze.“ A přesně 
takovým blbcem jsem i já! 

Matterhorn je hora, která svou zvláštní 
chemií přitahuje každého, kdo má ně-
jaký vztah k lezení. V reálu je mnohem 
hezčí než na obalu čokolády Toblerone, 
zároveň ale drží smutnou statistiku ka-
ždoročních obětí. Poslyšte náš příběh. 
V propozicích se uvádí, že stačí vyrazit 

v 5–6 ráno, ale my jdeme už ve 3. Chce-
me se vyhnout davům a ve čtyřech 
budeme pomalí. Ještě za tmy je dobré 
absolvovat spodní část hřebene. Jenže 
orientace je složitá, bloudíme, a tak 

nás brzy míjí světýlka těch, co šli po 
nás. S prvními paprsky slunce nachá-
zíme správnou cestu a zařazujeme se 
do davu. Tohle nebude žádná legrace 

(říkám si), ale zatím pořád ještě máme 
síly, co jíst i co pít. Přibližně kolem 7:30 
vidíme konečně v dálce chatu Solvay. 
Ve 4 000 si již populární Solvayku 
fotím a jsem ráda, že v ní nebudeme 

muset spát. Máme 
totiž skvělý čas. Jsme 
skoro v polovině a den 
v podstatě ještě nezačal. 
Jenže to v horách nic 
neznamená. Vystojíme 
frontu na jeden z nej-
exponovanějších úseků 
nad chatou a divíme se, 

co všechno musí dostat místní vůdci 
nahoru. Doslova na laně táhne jeden 
z nich 60letou Japonku, další vleče 
zase černocha a řve na něj „makej, 

Diana Brennerová // text
Diana Brennerová // foto

Matterhorn je hora, která 
svou zvláštní chemií 
přitahuje každého, kdo má 
nějaký vztah k lezení.

VŠFS na vrcholu 
Matterhornu
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99%
našich 

absolventů
dosáhne 
vrcholu!
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makej“. Říkám si něco ve smyslu „a za 
tohle jim platěj“ a přivazuji se za Tomá-
še. Zdoláme exponovaný úsek a na 
hřebeni se jistíme na tyče. Ve čtyřech 
jsme opravdu pomalí, a tak nás před-
bíhají další a další. Moc ohledupně to 
nedělají, těsně pod vrcholovým hře-
bínkem je další exponovaný úsek, kde 
nám jeden z vůdců vycvakne jištění, 
a kdyby tam bylo jen trochu víc místa, 
klidně by mi asi vlezl i na záda. Zuřím! 
Na severu se začínají tvořit mračna. 
Postupují směrem k vrcholu, kde se 
kumulují. Navíc si musíme vzít mačky, 
protože celý vrchol je pod sněhem. 
V duchu chválím Toma, že nás při 
aklimatizaci donutil si tohle procvičit. 
O 15 minut déle již vidíme vrcholovou 
madonu, znamená to, že jsme blízko 
cíle. Kolem 12:30 stojíme na švýcar-
ském vrcholu (4 478 m), fotíme na 
všechny strany. Jako loajální zaměst-
nanec vytahuji tleskadlo VŠFS. Dáváme 
rychlou svačinu, ale počasí se rychle 
kazí a je zima. Vyrážíme dolů s poci-
tem, že už na kopci nikdo jiný není, tak 
nám to dolů půjde snad plynuleji. 

Cesta zpět se mění v drama
Omyl! Scházíme ze zasněženého úseku 
a viditelnost se zhoršuje. Typický mrak 
na špičce hory už dřepí na svém místě. 

Není vidět nic. Uklidňuji se tím, že až 
slezeme o kus níž, bude vidět lépe, ale 
zase chyba. Na skále už sotva visím, 
docházejí mi síly a ostatním také. 
Poznám to, protože už nenadáváme. 
Dokonce už ani Tom nemluví. Začíná 
hustě sněžit a Tom nás nesměle popo-
hání, že musíme zrychlit. Cítím, že má 
o nás strach, a upřímně, já mám strach 
velký. Jde nám to strašně pomalu. 
Najednou se ten úsek, co jsme vylezli 

nahoru, zdá dolů 3x delší. Sněhová 
bouře sílí a my se zkoušíme na chvíli 
schovat za hřeben, ale máme obavy, 
že pak už neslezeme nikam a tak po 
dohodě zkoušíme dosáhnout alespoň 
Solvayky. O chvíli později sedíme, nebo 
spíše se mačkáme s dalšími opozdilci 
v malé místnosti a přemýšlíme, co dál. 
Tom by nejraději zůstal, v jeho roli bych 
to cítila stejně. Mně se ale ve 4 000 
zůstat nechce. Přeci jen je tam zima 
a smrad (WC je v podstatě v obývá-
ku), je to celkem vysoko a nemáme už 

jídlo ani pití. Termofolie, co jsem si na 
cestu koupila, mám jak jinak, než dole 
ve stanu. Informace o počasí, které si 
ještě přes sms ověřujeme u kamarádů, 
co zůstali dole, mluví jasně. Zítra bude 
ještě hůř. Bouřka na chvíli přestává. 
Ukecáme Toma k sestupu a i ostatní se 
tak rozhodují. O 100 níže pod chatou se 
utvrzujeme v tom, že pokud perfektně 
neznáme cestu, pokračovat je holý 
nesmysl. Jsme na mrtvém bodě. Dolů 

se bojíme, zpět nahoru 
už nemáme sílu. Na chvíli 
zafouká vítr a vyjasňuje se. 
Okno modré oblohy nám 
dává naději. V duchu myslím 
na vrtulník, ale nechci to 
říct jako první. Nakonec ani 
nevím, kdo to byl, ale někdo 

to řekl. Za pár hodin bude tma a zítra 
má být ošklivo, vrtulník později už ne-
vzlétne. Teď, nebo nikdy! Voláme 1414 
Schweizerische Rettungsflugwacht. 
Pokud si myslíte, že nás pak naložili do 
vrtulníku, pletete se. Let na navijáku 
ve 4 kilometrech byl další, nikoliv však 
poslední adrenalinovou záležitostí toho 
dne. Tou poslední bylo potupné přistá-
ní na terase Hörnlihütte, kam se všichni 
přišli podívat, co že to za amatéry jsme, 
a následné vyúčtování od společnosti 
Air Zermatt :-).

Jsme na mrtvém bodě. 
Dolů se bojíme, zpět 
nahoru už nemáme sílu. 
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Stála jsem před hotelem v Doha. Byl luxusní a všechny 
moje výdaje šly na účet katarského šejka, který mě na 

mezinárodní konferenci pozval 

Stála jsem před hotelem v Doha. Byl 
luxusní a všechny moje výdaje šly na 
účet katarského šejka, který mě na 
mezinárodní konferenci pozval. Ten den 
odpoledne jsem se chtěla „ulít“ a vyjet si 
do pouště. Koukám do sálajícího slunce, 
když kousek vedle mě prudce brzdí džíp. 
Vychází Arab v typickém bílém hábitu se 
šátkem kolem hlavy a zrcadlovkami na 
očích. Po chvíli se vrací z recepce hotelu 
zase ven, rozhlíží se a nejistě se ptá 
(anglicky): „To Vy chcete jet na duny?!?“ 
Ano, odpovídám, a zdá se mi, že mu v ten 
moment přeběhl po tváři spíš úšklebek 
než úsměv. Čeká, že si sednu dopředu ve-
dle něho, ale já se cpu na zadní sedadlo 

a významně ukazuji na foťák houpající se 
mi na krku. Pneumatiky zahvízdají a my 
vyjíždíme k poušti. Během asi půlhodino-
vé jízdy nepadne mnoho slov. Je spíš cítit 
určité napětí. 
„Proč jste 
včera zrušila 
citytour?“, 
konečně 
promluví. Se-
hnala jsem ji 
za poloviční 
cenu, odpovídám nedomyšleně. Jako by 
ho bodl sršeň: „S kým jste jela?!!“ Rychle 
se vymlouvám, že se nepamatuji. V du-
chu se těším, jak si jízdu mezi dunami 

užiji a udělám spoustu pěkných fotek. 
Opouštíme asfaltku a vjíždíme do písku. 
Vyhlížím nějakou „silnici“. Marně. Stahuji 
okénko. „To bych nedělal,“ štěkne, „je to 

nebezpeč-
né.“ Vzápětí 
pochopím 
a srdce se mi 
na chvíli za-
staví. Špatně 
jsem porozu-
měla, nejde 

o cestu mezi dunami, ale po dunách. 
A v tom je, vážení, ohromný rozdíl! Auto 
se smýká na vysokou dunu, pak nějakou 
dobu jede po její hraně. Na každé straně 

Bohuslava Šenkýřová // text
Bohuslava Šenkýřová // foto Katarské

dobrodružství

Auto se smýká na vysokou 
dunu, pak nějakou dobu 
jede po její hraně. 
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je mnohametrový sráz, který vlevo končí 
v moři. Panebože, pomyslím si, to je 
konec! Kam jen oko dohlédne, všude 
jen duny, duny, duny a duny. Najednou 
si uvědomuji, že výlet má trvat asi tři 
hodiny. To fakt nedám. V tom momentě 
zase trhl volantem a řítíme se kolmo 
dolů k moři. Vykřiknu. Foťákem jsem si 
málem rozbila brýle. Po 
tváři mu přeběhl úsměv. 
Ty hajzle, pomyslím 
si neslušně a vzpo-
menu si na kamaráda 
Edu, který mi jednou 
vyprávěl, že Arabovi se 
nesmí dát najevo strach. 
„Málem jste mě dostal, úplně se mi na 
několik okamžiků zastavilo srdce,“ říkám 
s vážnou tváří. To zafungovalo. Pozo-
ruje mě ve zpětném zrcátku a nabízí 
jakýsi povzbuzující sprej. Dělala jsem si 
z Vás legraci, silou se zasměji. Srdnatě 
otevírám okénko, abych mohla fotit. 
Zpátky pojedeme stejnou cestou?, ptám 

se jakoby jen tak a už se chystám, že ho 
požádám, abychom se předčasně vrátili. 
Sice uběhlo teprve asi půl hodiny, ale ne-
musím mít všechno. „Ó nikoli,“ říká, „pře-
jedeme to celé na druhou stranu. Tak dvě 
hodinky,“ dodává. To už se zase šplháme 
kolmo nahoru snad po nápravy v písku. 
Pofukuje vítr, písek mám všude. Říkám 

si, že nemá cenu přemýšlet, coby, kdyby 
... Třeba se auto převrhlo, nebo jsme se 
zastavili v půlce duny, nebo zabloudili ... 
To poslední je nejméně pravděpodobné, 
snad ... Chce se mi na malou. Asi strachy 
z toho stresu. Bože, ale tady jsem v pouš-
ti!!!! A se šíleným Arabem!!! Naštěstí 
kousek před námi stojí jiný džíp se třemi 

muži. Brzdí. Tak to je nadělení! Babo, raď! 
Řeším to rozkazem: Pánové, dvě minuty 
se nehýbat! A odcházím se vztyčenou 
hlavou za vůz, abych se po chvíli vrátila 
s úsměvem. Rozhlížím se. Naskýtá se 
mi nádherné panorama. Miluji pouště. 
Fotím. Pánové se domluvili, že pojedeme 
za sebou. Jednou budou dělat „psí kusy“ 
na dunách oni a já budu fotit, a naopak. 
Napětí opadlo, já si „musela“ zvyknout. 
Nebylo cesty zpátky. Jako někdy v životě. 
Ty dvě hodiny utekly jak voda. Slunce 
klouže stále níž k obzoru a my se bude-
me muset vracet. Chce se mi říct, škoda. 
Cestou k hotelu zase moc nemluví. „Byla 
jste dobrá, fakt. Až přijedete příště, ještě 
víc si to užijete.“ I když se dmu pýchou 
a děkuji za pochvalu, v duchu si říkám, 
že jednou stačilo. Žádné loučení nebylo. 
Vyložil mě před hotelem, pneumatiky 
zahvízdaly a byl pryč. Musela jsem se 
štípnut, abych uvěřila, že to nebyl sen. 
Ještě že mám těch pár fotek, jinak bych si 
myslela, že se mi to fakt snad jen zdálo ...

Málem jste mě dostal, úplně 
se mi na několik okamžiků 
zastavilo srdce...

Xadonia 01/13 PERISKOP
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Harmonogram akcí VŠFS pro
období 2013/2014

Srpen
8

Říjen
10

Září
9

Listopad
11

Prosinec
12

Leden
1

Termín bude upřesněn

06. 08.  Vernisáž výstavy fotografií Bohuslavy Šenkýřové v Teplicích

09. 09.   Promoce studentů Most
11. 09.   Imatrikulace studentů Most
12. 09.   Imatrikulace studentů Praha
16. 09.–20. 09. Promoce studentů Praha a Kladno

10. 10.   Konference „Lidský kapitál a investice do vzdělání“
  Beseda s Antonínem Panenkou na téma „Sportovní marketing“
  Charitativní běh VŠFS a Bohemians Praha 1905 „Každé kolo pomáhá“ 

05. 11.–08. 11. Vzdělávací veletrh Gaudeamus Brno 
22. 11.  Konference „Evropská ekonomika a její perspektivy"

  Slavnostní zahájení 13. ročníku soutěže Global Management Challenge

  Křest kalendáře 2014 Bohuslavy Šenkýřové
19. 12.  Vánoční večírek pro zaměstnance VŠFS

11. 01.   Ples VŠFS a BA na Žofíně
28. 01.–29.01. Vzdělávací veletrh Gaudeamus Praha

Xadonia 01/13 KALENDÁRIUM
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Přijďte se pobavit na ples! 

Vysoká škola finanční a správní a Bankovní 

akademie uspořádají pro svoje studenty, absolventy, 

zaměstnance, rodiče studentů, partnery a přátele škol další 

žofínské plesání. Uskuteční se v sobotu 11. ledna 2014 a jako 

tradičně pro vás připravujeme nabitý program. Pro velký úspěch 

z loňského roku uspořádáme opět v rámci večera Soutěž o ceny 

rektorky. Bližší informace přineseme v dalším čísle Xadonie a na 

webu škol. Tak si, prosím, datum 11. 1. 2014 vyblokujte pro 

náš ples a po prázdninách si zakupte vstupenky. 

Nebudete litovat!



HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Partneři Vysoké školy finanční a správní

Statutární
město Kladno

Městská část
Praha 10


