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Vážení a milí čtenáři Xadonie,
s letošním prvním vydáním vstupujeme 
do patnáctého roku existence naší univerzi-
ty. Za větou „V prosinci 1999 získala Vysoká 
škola finanční a správní souhlas MŠMT působit 
jako soukromá vysoká škola“ se totiž skrývá 
obrovský kus práce a úsilí, které tehdy zatím 

vskrytu a neveřejně, ale neochvějně směřovalo k zahájení výuky. 
Nadcházejícímu výročí věnujeme i rubriku Den s osobností VŠFS, 
kterou je tentokrát jeden z těch, co u toho byli – emeritní rektor 
a současný prorektor pro koncepci a rozvoj – Vladimír Čechák. 
Rozhovor s touto výjimečnou osobností vedla současná rektorka 
(a také zakladatelka) Bohuslava Šenkýřová. 

Ale nejenom oslavami je člověk živ, byť to tak při letmém pohle-
du právě na toto vydání může vypadat. Poté, co se „pokocháte“ 
fotografiemi z plesu, na kterém se, předpokládám, valná většina 
našich čtenářů osobně setkala, můžete svou pozornost zaměřit 
na řadu závažnějších témat, jako byly konference Lidský kapitál 
nebo Evropská ekonomika a její perspektivy. Jak se přesvědčíte, 
podzim byl na VŠFS jako vždy rušný, a když se dívám na diář akcí 
v tomto kalendářním roce, nebude jiné ani jaro a léto, o podzimu 
ani nemluvě. Vždyť právě na podzim se u nás uskuteční zasedání 
výkonného výboru prestižní Mezinárodní asociace prezidentů 
univerzit, jehož členkou je ( jako jediná zástupkyně českého vyso-
kého školství) i rektorka naší univerzity. 

A naše letošní první setkání zakončím dobrou zprávou: Jako 
jediná soukromá vysoká škola získala Vysoká škola finanční 
a správní prestižní certifikát ECTS Label. Podrobnosti k tomuto 
mimořádnému úspěchu naleznete na webových stránkách školy 
(www.vsfs.cz) a v dalším vydání Xadonie. 

S přáním úspěšného roku 2014 Vaše
Magdalena Straková
šéfredaktorka

Vydává: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., se sídlem Estonská 500, 101 00 Praha 10, 
IČ: 26138077. Redakční rada: Karel Havlíček, Milan Kašík, Petr Maťejů, Lenka Ruppertová, 
Magdalena Straková (šéfredaktorka), Bohuslava Šenkýřová, Pavla Topolánková. Veškeré informace 
v tomto občasníku jsou bez záruky. Přebírání materiálů je povoleno s prokazatelným souhlasem 
autora a redakční rady. Foto na obálce: Daniel Hamerník. Nepodepsané příspěvky jsou 
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Je hezké, trochu chladné 
ráno…
Ďáblický les je nedaleko, lehký 
„rozklus“ proložený několika 

„rovinkami“ (rychlejším tempem) je 
daleko lepší, než šálek kávy. Závěrem 
mírně „uvolňovací výklus“. Návrat domů 
– sprcha.

Snídaně (vydatná)
Nesmí chybět: med, čaj, mlé-
ko, šunka, sýr, něco teplého 
(na „vidličku“), jogurt a ovoce.

Užší předsednictvo Rady 
vysokých škol
Jaké byly posuny v projed-
návání podkladů k novele 

vysokoškolského zákona, které před-
ložili zástupci MŠMT v pracovních ko-
misích RVŠ – legislativní a pro strategii 
a rozvoj. V jakém rozsahu informovat 
o těchto problémech předsednictvo. 
Upřesnění dalšího programu jednání 
předsednictva. Na jednání bude (mimo 
jiné) zařazena zpráva o průběhu a do-
savadních výsledcích IPN (individuální 
projekt národní) Kvalita.

Jednání Předsednictva 
Rady vysokých škol
Poměrně velká pozornost 
(a diskuse) byla věnována 

zprávě o připravovaných změnách 
ve financování veřejných vysokých škol. 
Směřují převážně k posílení kvalitativních 
ukazatelů. Důsledkem by mělo být výraz-
né snížení motivace veřejných vysokých 
škol ke zvyšování počtu nově přijímaných 
studentů. Podstatnou část jednání však 

vyplnila diskuse o nových námětech, 
vztahujících se k diverzifikaci studijních 
programů. Jestliže dosud se převážně, 
v souvislosti s novelou vysokoškolské-
ho zákona, uvažovalo o rozlišení typů 
vysokých škol, poslední návrhy preferují 
rozlišení studijních programů podle profi-
lů – profesního, akademického a výzkum-
ného. Tyto profily by měly být realizova-
telné ve všech typech (tj. bakalářském, 
navazujícím magisterském i doktorském) 
studijních programů. Členové předsednic-
tva (zastupující víceméně všechny veřejné 
vysoké školy a některé soukromé vysoké 
školy) většinou doporučovali v rámci 
novely zákona, pokud možno přesně, 
vymezit charakteristiky navrhovaných 
profilů. Pracovním skupinám podílejícím 
se na přípravě novely doporučili věnovat 
pozornost i důsledkům zavedení zmíně-
ných profilů do ostatních sfér činnosti vy-
sokých škol, např. do procesů akreditace. 
Po třech hodinách intenzivního jednání 
bylo zasedání PRVŠ ukončeno.

Konzultace – studující 
doktorského studijního 
programu – oblast základů 
metodologie vědy

Předmětem konzultace pro studující 
kombinovaného studia byly dva základ-
ní okruhy problémů: analytický přístup 
k pramenům, informačním zdrojům 
a odborné literatuře a základní funkce 
teorie. K informacím (datům, názorům, 
hodnotícím postojům) je nutno přistu-

povat kriticky. Je nutno vždy pečlivě 
analyzovat, v které („jaké“) době vznik-
ly, jaký byl vztah jejich autorů k dané 
problematice, jakými metodami byly 
používané informace získány atd.
V případě teorie je nutno zvážit, zda 
splňuje standardní požadavky na teorii 
kladené: ty základní jsou úplnost (musí 
vysvětlovat všechny jevy, k nimž se 
vztahuje) a bezespornost (nesmí obsa-
hovat dvě tvrzení, která se vzájemně 
negují). Na příští konzultaci se studenti 
připraví na problematiku „explanační“ 
a „predikční“ funkce teorie.

Výuka – Novodobé české 
politické dějiny 
(přednáška)
Poslední léta II. světové války 

a rozložení sil v Českém (Českosloven-
ském) politickém exilu (východním i zá-
padním). Problém formování Národní 
fronty, úloha a postavení jednotlivých 
exilových politických stran při jejím 
formování a v prvních letech její činnos-

Den s …  
Vladimírem Čechákem

Redakce // text
Daniel Hamerník, archiv // foto
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ti. První a druhá vláda Národní fronty. 
Česko-slovenské vzájemné vztahy.

Areál České zemědělské 
univerzity – trocha 
sportu

Rozklusání, návazně posilovna 
(cca 40 min.), bazén – kombinace „rych-
lých“ padesátek s volným „vyplaváním“ 
(cca 1 hod.). 

Pravidelná večerní 
studijní aktivita – 
tentokrát na téma veřejná 
správa

Je nutno připravit referát na mezi-
národní konferenci k problematice 
veřejné správy a návazně připravit 
(na základě referátu) text k publikaci na 
téma: Předpoklady koncipování „teorie 
veřejné správy“. Jejím základem může 
být „teorie otevřených dynamických 

systémů“, ale vybudování funkční „teo-
rie veřejné správy“, která by splňovala 
podmínky kladené na vědeckou teorii, 
bude ještě velmi náročná – což je ko-
neckonců krásná perspektiva – s tou se 
velmi dobře usíná.

VŠFS oslaví koncem letošního 
roku své 15. narozeniny. Byl jsi 
prvním rektorem. Co bylo těžší – 
budovat vysokou školu v začátcích 
její existence, nebo dnes udržet 
ji mezi nejlepšími soukromými 
vysokými školami?
Na to lze velmi těžko dát jednoznač-
nou odpověď. V každé z těchto situací 
jde o něco jiného, jinou situaci, jinou 
problematiku a také jiné úkoly. Obě 
etapy v životě vysoké školy mají to 
podstatné společné – plné, stopro-
centní nasazení všech sil ze strany 
těch, kteří se na nich podílejí. Ambicí 
naší univerzity, stejně jako všech, 
i tradičních, univerzit, je patřit k těm 
dlouhodobě dobrým a perspektivním, 
a to nejen v České republice, nýbrž 
i v mezinárodním srovnání. Jsem 
přesvědčen, že VŠFS mezi ty dobré 
univerzity v tomto smyslu dnes již patří 
a má všechny předpoklady, aby mezi 
ně patřila i v dalších desetiletích.

Co se ti na práci akademického 
pracovníka nejvíc líbí? Co je 
naopak nejtěžší?
Každému dobrému akademickému 
pracovníku se nejvíce líbí právě to, co je 
na ní nejtěžší: spojení aktivní partici-
pace na rozvoji poznání s pedagogic-
kou prací. Právě práce (nejen výuka!) 
s vysokoškolskými studenty, zejména 
těmi, jejichž hlavní motivací ke studiu je 
zájem o studovaný obor, dává uklidňu-
jící perspektivu, že to, co ve svém oboru 
nevyřešíte vy, vyřeší jednou právě oni.

V čem se podle tvého názoru 
odlišují soukromé a veřejné 
vysoké školy (nemyslím způsob 
financování). Proč jsou některými 
lidmi (eufemisticky řečeno) 
soukromé vnímány negativně?
Veřejné vysoké školy (alespoň většina 
z těch, které působí v České republice) 
se mohou při své činnosti opírat o tra-
dici, to je bezesporu v očích velké části 
veřejnosti jejich nespornou předností. 
Na druhé straně to může způsobit pří-
klon k určitým stereotypům v přístupu 
k řešení řady problémů, i těch, které se 
týkají studentů. Soukromé vysoké školy 
řešení řady otázek v mnoha případech 
hledají, své „tradiční“ přístupy k nim 
si teprve utváří, a jsou tedy mnohem 
flexibilnější a otevřenější vůči novým 
impulzům, a tím i vstřícnější jak ke stá-
vajícím studentům, tak i zájemcům 
o studium, ale i ostatním partnerům. 
Soukromé vysoké školy vznikaly z velké 
části v posledním desetiletí a ne všem 
se podařilo úspěšně naplnit svá, za-
jisté dobrá, předsevzetí. V tom zřejmě 
spočívá určitá skepse části veřejnosti 
v přístupu bohužel nejen ke konkrétním 
vysokým školám, nýbrž k celému sekto-
ru soukromých vysokých škol.

Začíná demografický pokles 
a téměř všechny VŠ zaznamenávají 
úbytek nově přijímaných studentů. 
Jak tato neodvratná skutečnost 
dopadne na VŠ? Jak bude vypadat 
sektor VŠ za cca 3–5 let? Co to 
bude znamenat pro studenty, pro 

akademické pracovníky, pro stát, 
pro zřizovatele a zakladatele?
To je složitá otázka. Pokles demografic-
ké křivky je jedním, nesporně důležitým, 
faktorem. Je tu však řada dalších. Právě 
z důvodu jejich akceptování se mění, 
mimo jiné, i způsob financování veřej-
ných vysokých škol. Dosavadní způsob 
financování vyvíjel tlak na přijímání stá-
le více zájemců o studium, připravované 
změny směřují právě opačným smě-
rem. Současně se připravuje poměrně 
zásadní diverzifikace profilů studijních 
programů, která může vést perspek-
tivně k možné diverzifikaci vysokých 
škol. Za těchto podmínek bude mít pro 
úspěšnost vysoké školy stále větší váhu 
její kvalita, uplatnitelnost absolventů 
na trhu práce a schopnost adaptovat se 
na nové požadavky. Lze předpokládat, 
že v následujících 3–5 letech dojde 
ke zvýraznění profilu jednotlivých vy-
sokých škol, a také lze předpokládat, že 
dojde k spojování (slučování) některých 
vysokých škol (nejen soukromých). 
Připravovaná novela vysokoškolského 
zákona by měla k tomu vytvořit odpoví-
dající legislativní podněty.

Zastupuješ VŠFS již několik let 
v Radě vysokých škol. Dokonce jsi 
jejím místopředsedou. Jak se dívá 
tento orgán na současnou situaci 
VŠ, zejména nás zajímá vztah sou-
kromých a veřejných vysokých škol?
Rada vysokých škol se velmi aktivně 
účastnila jednání o všech připravova-
ných legislativních změnách, i o zá-

Rozhovor s Vladimírem Čechákem
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kladních strategických dokumentech 
připravovaných státní správou (MŠMT). 
Vztah soukromých a veřejných škol je 
Radou vysokých škol akceptován jako 
vztah rovnocenných subjektů. Soukro-
mé vysoké školy mají svoji specifiku, 
v rámci Rady vysokých škol je usta-
vena pracovní komise pro soukromé 
vysoké školy, která převážně koordinuje 
činnost členů Rady vysokých škol ze 
soukromých vysokých škol v ostatních 
pracovních komisích, zejména legisla-
tivní, komisi pro strategii, vzdělávání 
a komisí pro vědu a výzkum.

Jako zástupce Rady VŠ se účastníš 
jednání Akreditační komise. Ta 
je někdy podezírána z podjatosti 
vůči některým vysokým školám, 
zejména soukromým. Můžeš 
uvést, zda posuzování kvality 
dokumentace škol je skutečně 
„objektivní“?
Jednání Akreditační komise (AK) se 
účastním poslední dva roky. Za tuto 
dobu se AK snaží přistupovat k po-
suzování jednotlivých vysokých škol 
velmi zodpovědně, vždy po důsledném 
posouzení jednotlivých případů (akre-
ditace, reakreditace). Je pochopitelné 
a objektivně nutné, že o vysoké škole, 
která zahajuje své působení, nebo 
vstupuje do nové vzdělávací oblasti, je 
k objektivnímu posouzení třeba získat 
poněkud širší škálu informací, než o vy-
soké škole, která je již více méně v dané 
oblasti zaběhnutá a působí již několik 
desetiletí. Podotýkám, že jde o získání 
„širší škály informací“, nikoliv o jiný 
způsob či kritéria posuzování. V tomto 
směru přistupuje AK ke všem vysokých 
školám striktně stejně.

Je patrně důvod domnívat se, 
že SVŠ s počtem studentů pod 
500 jen těžko budou kvalitně 
zajišťovat svoje povinnosti. Jaká 
je, podle tebe, z toho cesta ven? 
Jaká je role AK, MŠMT, případně 
kdo další by se měl situací 
zabývat?
Je-li limitující hranice pro zajištění kva-
litního působení soukromých vysokých 
škol počet 500 studentů, je vhodné 
posuzovat individuálně. Skutečností 
ovšem je, že při nízkém počtu studentů 
nelze zajistit plnou funkčnost vysoké 
školy. AK může zasáhnout v případě, že 
vysoká škola (nejen soukromá) nebude 
moci dostát požadavkům daným akre-

ditací. MŠMT k řešení této situace může 
přispět tím, že předloží takovou novelu 
vysokoškolského zákona, která od-
straní všechny (existující i potenciální) 
překážky, bránící spojování (slučovaní) 
vysokých škol. Je rovněž v jeho kompe-
tenci (kterou už v současné době plní) 
zajistit dokončení studia studentům 
vysokých škol, jejichž činnost bude pří-
padně ukončena. (V roce 2011 působilo 
47 soukromých vysokých škol, v součas-
né době jich působí 42).

VŠFS byla před 15 lety v plenkách, 
i díky marketingové kampani, 
v té době neobvyklé, hned první 
rok nabrala 350 studentů. To je 
dnes celkový počet studentů 
na mnohých SVŠ po letech jejich 
existence. My jich dnes máme 
téměř 5 000. Jak ale bude vypadat 
VŠFS za dalších 15 let? V čele 
VŠFS jsou často i ti, co ji zakládali. 
Dojde k výměně managementu 
i části akademického sboru – co 
bude nejdůležitější?
Jak bude vypadat VŠFS za 15 let, bude 
záležet hlavně na jejích pracovnících, 
především těch, kteří se budou podílet 
na jejím vedení, na tom, jak se doká-
žou vyrovnat s novými výzvami, které 
přináší vývoj společnosti, především 
vývoj funkce vysokoškolského vzdělání. 
Za dosavadních 15 let existence naší 
univerzity neustále sílila tendence redu-
kovat vysokoškolské vzdělání na „pro-
fesní přípravu“, velmi často až na „pra-
covní výcvik intelektuální pracovní síly“. 
V dnešní době se stále více, především 
v západní Evropě (a to nejen v akade-
mických kruzích), ozývají hlasy pova-
žující tuto skutečnost za jednu z příčin 
„krize hodnot“ evropské společnosti. 
Kvalitní „profesní příprava“ zůstane 
vždy základní součástí vysokoškolského 
vzdělání, ale nebude to podmínka do-
stačující. Právě vývojové trendy v pojetí 
vysokoškolského vzdělání budou zá-
kladním diferenciačním činitelem mezi 
vysokými školami. K výměně akademic-
kého sboru (stejně jako managementu) 
nejen dojde, ale dochází již nyní. Volil 
bych však spíše termín obměna. Jde 
o to, aby tento proces obměny probí-
hal spojitě, přirozenou cestou, nikoliv 
kampaňovitě. 

Děkuji za rozhovor!
Rozhovor vedla rektorka univerzity  
Bohuslava Šenkýřová

Jméno: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Věk: 75
Stav: vdovec
Počet dětí: 1
Vzdělání: PhDr. – 1967, CSc. – 1973, 
doc. – 1979, prof. – 1988

Čím se živí:
teorií a metodologií vědy, teorií a historií 
veřejné správy

Kde se angažuje:
● prorektor VŠFS
● předsednictvo RVŠ, komise pro 

strategie a rozvoj (RVŠ)
● Akademické fórum (do roku 2011 

členem sněmu AV ČR)

Koho respektuje: 
všechny, kdo racionálně uvažují 
a dokážou stát za svým slovem 

Co nesnáší: 
lež a podraznictví

Nejlepší koncert, který navštívil: 
zahajovací koncert České filharmonie 
na letošním Pražském jaru

Osobní data
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Společnost MAFRA, a. s., která sdru-
žuje pod svou střechou produkty ze 
všech oblastí mediálního trhu, od no-
vin (MF DNES, Lidové noviny, Metro) 
přes internetové portály (iDNES, 
jobDNES, atd.), rádia, televize i vlast-
ní tiskárny MAFRAPRINT, se opět 
stala pro akademický rok 2013/2014 
mediálním partnerem Vysoké školy 
finanční a správní. 

Uzavřené partnerství umožní obou-
strannou širokou spolupráci na poli 
inzerce a propagace, podporu zajíma-
vých projektů a umožní každodenní 
odběr novin MF DNES a Lidové noviny 
pro potřeby školy. 

Každý den v MF DNES
● Zpravodajství z domova i ze světa 

a komentáře
● Rozšířené zpravodajství z vašeho 

regionu
● Ekonomické zpravodajství a pravi-

delné denní přílohy
● Zpravodajství ze sportu a kultury, 

TV program

Navíc tři magazíny a specializova-
né přílohy pro každý den
PONDĚLÍ – magazín ONA DNES – za-
jímavosti a novinky ze světa moderní 
ženy.
ÚTERÝ – příloha PENÍZE – radí, jak hos-
podařit s pěnězi, nabízí tipy na výhodné 
investice a užitečná srovnání bank, 
pojišťoven a jejich produktů.
STŘEDA – MAGAZÍN DOMA DNES – 
magazín plný zajímavostí o bydlení, 
zahradě a hobby.
ČTVRTEK – MAGAZÍN DNES + TV – mo-
derní barevný magazín plný zajímavého 
čtení s rozsáhlým televizním progra-
mem.
PÁTEK – příloha ZDRAVÍ a příloha TEST 
– nezávislé testy potravin, elektrospo-
třebičů, dalšího zboží a služeb. 

SOBOTA a NEDĚLE – Víkendové vydání 
má rozšířenou strukturu. Zpravodajství 
je doplněné o rozhovory s osobnostmi 
z politické či obchodní sféry + magazín 
VÍKEND DNES.

Každý den v Lidových novinách 
rubriky
DOMOV, SVĚT, KULTURA, NÁZORY, PUB-
LICISTIKA, PENÍZE & BYZNYS, SPORT. 
První část novin je věnovaná domá-
cím a zahraničním událostem, kultuře 
a komentářům.

Ve druhém sešitu novin, příloze PENÍZE 
& BYZNYS, lze každý pracovní den najít 
až osm stránek aktuálních ekonomic-
kých informací z domova a ze světa. 
Díky posílenému ekonomickému 
zpravodajství jde o soustavný přehled 
z dění ve firmách, na trzích a všech 
klíčových odvětvích. Druhou složku 
novin tradičně uzavírá sportovní rubri-
ka, TV program a stránka Lidé.

Pravidelné přílohy LN
SPORT – informace ze světa sportů 
a sportovních soutěží, v pondělí v roz-
šířené podobě, sportovní výsledky.
AKADEMIE – jediná pravidelná dení-
ková příloha o školství a vzdělávání 
na českém trhu. Vychází každé úterý. 
MEDICÍNA & VĚDA – pravidelná dení-
ková příloha o medicíně a o novinkách 
ve vědě. Příloha vychází každou středu.
PENÍZE & BYZNYS speciál – rozšířené 
čtení o byznyse, velká témata, rozho-
vory, analýzy. Vychází každý čtvrtek.
ORIENTACE – nejrenomovanější de-
níková příloha o současném myšlení, 
kultuře a umění Orientace pravidel-
ně získává ceny v soutěži European 
Newspaper Design. Dvanáct stran 
vychází každou sobotu.
RELAX – víkendová příloha o mo-
derním životě. Věnuje se vztahům, 
gastronomii, módě, moderní architek-

tuře i automobilům. Vychází každou 
sobotu.

Magazíny LN
PÁTEK LN – inteligentní magazín Lido-
vých novin. Rozhovory s osobnostmi, 
unikátní reportáže, originální témata. 
Věnuje se nejnovějším trendům ve spo-
lečnosti. Sleduje módu i gastronomii. 
Vychází každý pátek. 
ESPRIT LN – nabízí čtenářům inspira-
tivní články o životním stylu, kariéře, 
módě, umění, cestování. 

Celý rozsáhlý projekt navazuje 
na dlouhodobé partnerství v minu-
losti a zajišťuje maximální synergic-
ký efekt vzájemné podpory a koope-
race.

MAFRA, a. s., se snaží cíleně podporovat 
vzdělávání v ČR, o čemž svědčí i další 
funkční projekty na podporu škol, jako 
například Studenti čtou a píší noviny. 
V tomto projektu středoškolští stu-
denti reagují na témata daná MAFROU 
a jejich články pak vycházejí v MF DNES 
v celostátním vydání na stránce věno-
vané projektu.

Obě strany věří, že tento rok bude 
plodný a zajímavý a naše spolupráce 
bude skvěle fungovat.

Pokračování úspěšné
spolupráce se společností

MAFRA MAFRA // text
Archiv // foto
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Jedním z významných přínosů kon-
ference byla poměrně vysoká účast 
odborníků z VŠFS, zejména pak 
týmová vystoupení, která vznikla jak 
ve spolupráci mezi katedrami, tak 
i fakultami, s jinými vysokými školami 
či ve spolupráci pedagogů a studentů. 
Poměrně obsáhlá informace o jednom 
z hlavních témat této konference se 
dostala i do médií.

Inovativní témata konferencí
Tradice konferencí na téma lidský kapitál 
a investice do vzdělání sahá do roku 

2003, kdy se konal první ročník. Každý 
další přichází s nějakou inovací. Loňské 
konference se tak zúčastnili odborníci 
z 18 zemí. 

Šestnáctiletá tradice našich konferencí 
vedla zejména k následujícím závě-
rům:
1. Reformy v odvětvích, která se podílejí 

na nabývání, uchování a uplatnění 
lidského kapitálu (zejména oblasti 
vzdělání a péče o zdraví) jsou nutnou 
podmínkou změn souvisejících se 
vznikem vzdělanostní společnosti.

16. ročník mezinárodní vědecké konference úspěšně pořádala 
10. října 2013 Vysoká škola finanční a správní.

Radim Valenčík // text
Daniel Hamerník // foto

Lidský kapitál  
a investice do vzdělání

Xadonia 01/14 VĚDA A VÝZKUM
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2. Tyto reformy, pokud mají být úspěš-
né, musejí být vzájemně propojeny 
jako komplex reforem v oblasti 
sociálního investování a sociálního 
pojištění (tj. musejí zahrnovat i refor-
mu penzijního systému).

3. Mimořádně významné místo v těchto 
reformách zaujímají reformy terciár-
ního vzdělání, které hrají roli motoru 
reforem v ostatních oblastech.

4. Skutečnost, že jsme svědky jak v ČR, 
tak i dalších zemích nezbytnost 
zásadních reforem obcházet dílčími 
či polovičatými opatřením, příp. 
dokonce reformy různým způsobem 
zneužívat, se projevuje ve zhoršují-
cích se ekonomických i sociálních pa-
rametrech těch zemí, v nichž k tomu 
dochází, a naléhavost dobře připra-
vených hlubokých reforem ještě více 
zvyšuje. 

Letošní ročník
Z tohoto hlediska letošní konference 
navázala jak na závěry předcházejí-
cích ročníků, tak na čerstvě oficiálně 
zveřejněná data z mimořádně význam-
ného mezinárodního projektu OECD 
PIAAC (Programme for International 
Assessment of Adult Competencies) 
zaměřeného na formování kompetencí 
dospělých a jejich úlohu v životním 
úspěchu a na pracovním trhu. Projekt 
PIAAC navazuje na dřívější šetření 
funkční gramotnosti dospělých IALS/
SIALS (International Adult Literacy Sur-
vey) z roku 1998, rovněž koordinovaný 
OECD. Česká republika participovala 
na obou těchto významných meziná-
rodních projektech, které významným 
způsobem přispívají k hlubšímu pozná-
ní procesů formování i zhodnocování 
lidského kapitálu.

Prezentace výsledků analýz 
českých dat PIAAC
Jak již bylo řečeno, naše letošní 
konference byla první, na které byly 
prezentovány výsledky analýz čes-
kých dat z projektu PIAAC zaměřené 
zejména na následující otázky:
1. Jak se ve světle nových dat v ČR vyví-

jely vzdělanostní nerovnosti? 
2. Co šetření PIAAC říká o formování 

kompetencí v ČR: vliv sociálního 
původu, pohlaví, vzdělání a věku 
na úroveň kompetencí.

3. Jak kompetence fungují na trhu prá-
ce: vliv kompetencí na sociálně-eko-
nomický status povolání a příjmy.

Jednání konference se zaměřilo na pro-
blematiku využití analýzy dat z hlediska 
prokázání nezbytnosti reforem v od-
větvích podílejících se na nabývání, 
uchování a uplatnění lidského kapitálu, 
dále pak vytipování priorit a navrže-
ní konkrétních cest jejich provedení 
v podmínkách ČR i dalších zemí. 

Vyvracení stereotypů
Konference současně ukázala, že v me-
diální prezentaci některých důležitých 
témat z oblasti lidských zdrojů převládají 
zakořeněné stereotypy, které již neplatí, 
nebo přinejmenším neplatí v míře, v jaké 
jsou stále používány. Jde například 
o tvrzení o znevýhodnění (diskriminaci) 
žen ve vzdělávacím systému a v přístupu 
k vyššímu vzdělání, výklad nižších mezd 
žen ve srovnání s muži jednoznačně jako 
důsledek tzv. "genderové" diskriminace, 
zpochybňování vhodnosti propojování 
studia a rodičovství, atd. Mezinárodní 
projekt PIAAC řadu z těchto stereotypů 
již zpochybnil, mnohé ještě na solidní 
analýzu čekají. Významným zdrojem in-
formací budou mezinárodní data z pro-
jektu PIAAC , která budeme mít možnost 
analyzovat až nyní po jejich uvolnění pro 
jednotlivé národní týmy.

Projekt vzájemně propojených 
reforem
Po skončení konference jsme vyhod-
notili situaci ( jak z hlediska toho, co 
přinesla konference, tak i z hlediska 
společenského kontextu) a rozhodli 
se pokusit se v dalších čtyřech létech 
uspořádat čtyři na sebe navazující 
a postupně gradující konference. Ty by 
vycházely z tradice i tradičního zamě-
ření dosavadních konferencí a vyústily 
by v předložení projektu vzájemně 
provázaných reforem v oblasti sociální-
ho investování a sociálního pojištění (tj. 
reforem v oblasti financování vzdělání, 
péče o zdraví, penzijního systému, 
ale i péče o rodinu apod.). A to v bez-
prostřední souvislosti s trendy zrodu 
ekonomiky založené na produktiv-
ních službách spojených s nabýváním 
a uchováním lidského kapitálu.

Pracovní hypotéza, ze které může vy-
cházet koncepce reforem (a která bude 
při přípravě dalšího ročníku i na samot-
né konferenci v roce 2014 podrobena 
kritické analýze), se může odvinout 
od následujícího schématu prezentova-
ného na konferenci:

Tj. že zainteresovanost subjektů 
působících v oblasti produktivních 
služeb spojených s nabýváním, ucho-
váním a uplatněním lidského kapitálu, 
vytvořením zpětných vazeb mezi efekty 
produktivních služeb a financováním 
těchto subjektů, může podstatným 
způsobem přispět k vyšší dynamice 
ekonomického růstu, pozitivním změ-
nám jeho charakteru a zvýšení kvality 
života lidí.

Modrá plocha představuje celoživot-
ní příjem člověka, který odpovídá 
tomu, co vyprodukoval:
● Tmavomodrá ve stávajícím typu eko-

nomického růstu.
● Světlemodrá (jejíž obsah je na obráz-

ku dvojnásobný) odpovídá ekono-
mickému růstu v podmínkách, kdy se 
nejvýznamnější složkou ekonomiky 
stanou odvětví produktivních služeb, 
tj. odvětví spojená s nabýváním, 
uplatňováním a uchováním lidského 
kapitálu (zejména vzdělání, péče 
o zdraví, ale kromě toho i vytváření 
absolventských sítí univerzit, péče 
o rodinu, relaxační a rekreační odvět-
ví, kultura apod.)

Trvale udržitelný růst
V ekonomice založené na produk-
tivních službách je exponenciálně 
dynamický a současně trvale udržitelný 
růst naprosto reálný. Je to navíc růst, 
který nejenže nezatěžuje životní pro-
středí, ale naopak vede k odstraňování 
škod, které na něm byly napáchány. 
Je to dáno tím, že produkce lidských 
schopností znamená zejména zvyšo-
vání inovačních schopností člověka, tj. 
jeho schopnosti vytvářet vyšší užitky 
při radikálně se snižujícím množství 
přírodních vstupů.

Zvýšení výkonosti

Rychlejší profesní start Prodloužení zenitu profesní dráhy

Prodloužení horizontu
produktivního uplatnění

Xadonia 01/14 VĚDA A VÝZKUM
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Lidský kapitál, od šedesátých let mi-
nulého století jeden z nejnosnějších 
konceptů na pomezí ekonomie a so-
ciologie, ozdobený již několika „no-
belovkami“ (T. W. Schultz, G. Becker), 
dále rozvinutý nedávno zesnulým 
velikánem světové sociologie Pie-
rrem Bourdieu (teorie různých forem 
kapitálu), měl tradičně silnější pozici 
v teorii než v empirickém výzkumu, 
a to v obou těchto věčně soupeřících 
disciplínách. 

Ve většině analýz byl totiž zpravidla 
zastoupen poměrně jednoduchými 
indikátory, nejčastěji dosaženým vzdě-
láním a roky praxe, případně věkem. 
Tiše se přitom předpokládalo, že toto 
zjednodušení je vcelku přijatelné. Častá 
připomínání, že tomu tak nutně nemusí 
být a že chyba může být dost podstatná, 
nakonec vždy skončila na argumentu, 
že v dostupných datech nakonec jiné 
indikátory stejně nemáme a tak se – 
slovy klasika – jelo dál močálem černým 
(empirie) podél bílých skal (teorie). O jak 
závažný problém jde, později ukázal 
James Heckman, další nobelista spojený 
s tématem lidského kapitálu, když 
ukázal, jak významnou komponentou 
lidského kapitálu jsou nejen kognitivní 
dovednosti, ale také tzv. „non-cognitive 

skills“. Neodpustím si hned na začátku 
přijít s ponaučením pro naši domácí de-
batu: významný krok dopředu v poznání 
byl učiněn, když si sociologie a ekono-
mie podaly ruku, ne když se přetahovaly 
o to, kdo má větší pravdu.

Měření kompetencí
Necháme-li stranou měření různých 
komponent inteligence (krystalická, 
fluidní) a dovedností žáků (zejména 
v mezinárodních projektech OECD PISA), 
do konce devadesátých let minulého 
století nebyla k dispozici dostatečně 
robustní data o kompetencích, které 
by mohly být považovány za indikátory 
lidského kapitálu. Jde především o tzv. 
„transversální kompetence“, což – po-
někud zjednodušeně řečeno – není nic 
jiného než schopnost člověka aktivně 
pracovat s informacemi, bez ohledu 
na to, zda jejich „nosičem“ je psaný text 
(čtenářská gramotnost), čísla, grafy či ji-
nak reprezentované kvantity (numerická 
gramotnost) a řešit problémy v prostředí 
bohatém na informační a komunikač-
ní technologie (IT gramotnost). Až 
do nedávné doby tyto kompetence byly 
zjišťovány nesystematicky a spíše frag-
mentovaně, prakticky bez možnosti me-
zinárodního srovnání. Situace se výrazně 
změnila na konci devadesátých let, kdy 

OECD iniciovalo a posléze i uskutečnilo 
do té doby nevídaný projekt, který si 
kladl za cíl tyto kompetence změřit, a to 
způsobem, který by umožnil mezinárod-
ní srovnávání. Šlo o projekt IALS (Inter-
national Adult Literacy Survey), na němž 
v několika vlnách v letech 1994 až 1998 
participovalo 23 zemí, včetně České 
republiky. Následoval projekt ALL (Adult 
Literacy and Lifeskills), který se v letech 
2003 až 2008 uskutečnil pouze v 10 ze-
mích a konečně projekt PIAAC (Progra-
mme for the International Assessment 
of Adult Competencies), do kterého 
zatím vstoupilo 24 zemí, opět včetně 
České republiky. V rámci projektu PIAAC 
byly testovány kompetence spadající 
do tří okruhů: čtenářská gramotnost, 
numerická gramotnost a dovednosti 
spojené s řešením problémů v prostředí 
informačních technologií. V analytickém 
souboru přes šest tisíc respondentů 
reprezentujících dospělou populaci 
ve věku 16 až 65 let. 

Význam projektu PIAAC pro výzkum 
zaměřený na formování a zhodnoco-
vání lidského kapitálu je o to větší, že 
jeho tvůrci učinili maximum pro to, aby 
výsledky byly srovnatelné nejen mezi 
zeměmi, ale též v čase, tj. mezi roky 
1998 a 2012. Čeští badatelé z řad eko-

Lidský kapitál: 
pozvání k bohatě prostřenému stolu 

Petr Matějů // text
Daniel Hamerník // foto
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nomů a sociologů zabývající se výzku-
mem lidského kapitálu, z nichž mnozí 
se již 17 let, rok co rok schází na naší 
škole na konferenci věnované lidskému 
kapitálu, tak dostávají do rukou datový 
materiál, o němž si před lety mohli ne-
chat jen zdát. Nyní bude jen na nás, jak 
tohoto materiálu využijeme. Jedno je 
jisté, pro „empirika“ mají data z projektů 
IASL a PIAAC cenu zlata, teoretikovi 
odtrženému od reality mohou trochu 
dělat vrásky. Co lepšího si přát!

Stručné shrnutí závěrů
Na letošní konferenci věnované lidské-
mu kapitálu jsme zatím měli možnost 
představit výsledky národních analýz 
věnovaných poměrně omezenému 
počtu témat: vývoj nerovností v pří-
stupu k vyššímu vzdělání, formování 
kompetencí a zhodnocování kompe-
tencí na trhu práce. Závěry, k nimž jsme 
zatím dospěli, rozhodně stojí za stručné 
shrnutí, které může pro případné zájem-
ce o práci s těmito daty fungovat jako 
„výzva“. Data ze šetření SIALS a PIAAC 
potvrdila existenci trendů, na které upo-
zornila většina mezinárodních srovná-
vacích studií i národních analýz. Stručně 
řečeno, sociální nerovnosti v přístupu 
k vyššímu vzdělání jsou veliké a bohužel 
dlouhodobě stabilní. Jediná skutečně 
zřetelná změna v šancích na dosažení 
vyššího vzdělání, zejména vysokoškol-
ského, se odehrála mezi muži a žena-
mi. Zatímco na počátku sledovaného 
období, tj. před zhruba 40 lety, byly 
šance žen obecně nižší než šance mužů, 
v průběhu posledních dvaceti let došlo 
v tomto směru doslova k revoluci: ženy 
mají dnes ve srovnání s muži dvakrát 
větší šanci na dosažení středního vzdě-
lání. V šancích na uskutečnění přechodu 
mezi středním a vysokoškolským vzdě-
láním byl vývoj zvýhodňující ženy ještě 
výraznější, v nejstarší věkové skupině 
měly ženy ve srovnání s muži dvakrát 
nižší šanci, v nejmladší kohortě mají 
třikrát vyšší šanci než muži.

Formování kompetencí
Pokud jde o kompetence, v prvé řadě 
jsme se pokusili identifikovat význam 
dvou hlavních zdrojů jejich formování, 
konkrétně sociálního původu a vzdělání. 
V této souvislosti jsme si též položili otáz-
ku, jakou roli ve formování kompetencí 
hraje pohlaví. V souladu s očekáváními se 
ukázalo, že kompetence jsou formovány 
jak dosaženým vzděláním, tak sociál-

ním původem. Určitým překvapením je 
ovšem zjištění, že sociálně-ekonomický 
původ, vzdělání a pohlaví dohromady 
určují naše kompetence nanejvýš z jedné 
třetiny. To dává za pravdu těm, kteří tvrdi-
li, že měřit lidský kapitál pouze dosaže-
ným vzděláním a věkem není přijatelné 
zjednodušení. Analýza prokázala ještě 
jeden efekt, o němž se zatím spíše speku-
lovalo: vedle vlivu sociálně-ekonomické-
ho statusu výchozí rodiny na kompetence 
i vzdělání existuje ještě silný a nezávislý 
vliv vzdělání matky, a to zejména u dcer. 
To je zvlášť zajímavé zjištění s ohledem 
na to, že podíl žen dosahujících vyso-
koškolského vzdělání roste ve srovnání 
s muži mnohem rychleji.

Vlivy na formování kompetencí
Pokud jde o vliv pohlaví na kompetence, 
analýza prokázala, že ženy sice ve srov-
nání s muži dosahují poněkud nižší cel-

kové hladiny kompetencí, vedle tohoto 
obecného vlivu se ale prosazují některé 
specifické vlivy, jmenovitě určitá pře-
vaha žen nad muži v čtenářské gramot-
nosti a mírná převaha mužů nad ženami 
v numerické gramotnosti. K zajímavým 
výsledkům jsme dospěli i v analýze vlivu 
věku na kompetence. Identifikovali 
jsme dva trendy, zhruba do věku 32 let 
trend postupného zvyšování hladiny 
kompetencí, poté dochází k obratu 
a kompetence se postupně „vytrácí“. 
Jde o poměrně robustní trendy, s nimiž 
bude možné dále pracovat, a to zejména 
s ohledem na předpoklad existence 
životních „strategií“, které pokles kompe-
tencí spojený se stárnutím zpomalují.

Analýza zhodnocování kompetencí 
na trhu práce ukázala, že klíčový vztah 
vzdělání-kompetence je zásadně zpět-
novazebního charakteru. Schopnosti 
a dovednosti získané v rodině se rozvíjejí 
školním vzděláním a posléze certifikují 
v diplomech. Jinými slovy: schopnosti 
umožňují přístup do vyšších stupňů 

vzdělání, podporují vstřebání a aplikaci 
poznatků, které dále podněcují rozvoj 
kompetencí a jejich „kapitalizaci“ ve vý-
dělcích. Zde ovšem nastává problém 
spjatý s rolí pohlaví. Analýzy na jedné 
straně potvrdily příjmové znevýhodnění 
žen (při stejných charakteristikách jsou 
výdělky žen nižší než výdělky mužů, při-
čemž platové znevýhodnění žen se pohy-
buje v rozmezí 20–30 %), na straně druhé 
ale obnažily rostoucí znevýhodnění 
mužů v přístupu k vyššímu vzdělání. Ti si 
ovšem z procesu vzdělávání ve srovnání 
se ženami odnášejí poněkud lepší „výba-
vu“ v podobě měřitelných kompetencí.

Kapitalizace kompetencí
Data z projektu PIAAC rovněž ukazují, 
že jak formování kompetencí, tak jejich 
kapitalizace v náročnějším zaměstnání 
a vyšším výdělku neprobíhá u mužů 
a žen podle stejných vzorců. Ženy 

ve srovnání s muži 
lépe zhodnocují 
kulturní kapitál 
výchozí rodiny 
a silněji u nich 
působí „askrip-
tivní“ (poziční) 
mechanismy. To se 
projevuje ve slab-
ším vlivu vzdělání 
na kompetence 
i na výdělek, ale 

také ve slabším vlivu kompetencí na so-
ciálně-ekonomický status zaměstnání, 
který je kompenzován silnějším vlivem 
statusu zaměstnání na výdělek. U mužů 
jsou při celkově slabší determinaci 
výdělků silněji vyvinuté „zásluhové“ 
mechanismy: vzdělání silněji působí 
na kompetence (zejména numerické 
gramotnosti), sociálně-ekonomický 
status zaměstnání i na výdělek, zatímco 
vliv sociálně-ekonomického statusu 
zaměstnání na výdělek je slabší. 

Závěrem
Na závěr je třeba uvést, že zde pre-
zentované závěry jsou v řadě ohle-
dů předběžné a bude třeba je dále 
prověřovat, a to nejen na českých, ale 
zejména na mezinárodních datech. Ta 
jsou již „na stole“. Nezbývá než k tomuto 
neobyčejně bohatě prostřenému stolu 
pozvat všechny, kteří mají o empirické 
zkoumání lidského kapitálu zájem. Data 
jsou veřejná, zdarma a nepochybně 
skýtají řadu překvapení jak pro empiri-
ky, tak pro teoretiky.

Pokud jde o kompetence, 
v prvé řadě jsme se pokusili 
identifikovat význam dvou 
hlavních zdrojů jejich 
formování, konkrétně 
sociálního původu a vzdělání. 
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Soutěž je vyhlašována ve dvouletém 
intervalu, s tematickým zaměřením 
k aktuálním problémům české i svě-
tové ekonomiky. Letošní téma neslo 
název Evropská ekonomika a její 
perspektivy.

Připomeňme si, že prof. František 
Vencovský (1923–2006) byl významným 

odborníkem na finanční problematiku. 
Většinu svého profesního života praco-
val v centrální bance. Od roku 1992 pů-
sobil jako pedagog na Katedře měnové 
teorie a politiky Fakulty financí a účet-
nictví Vysoké školy ekonomické v Praze, 
kde se habilitoval jako docent a později 
získal profesorský titul. V odborné práci 
se profesor Vencovský soustředil na ob-

12

Mojmír Helísek // text
Daniel Hamerník // foto

V dubnu 2013 vyhlásila rektorka Vysoké školy finanční 
a správní Bohuslava Šenkýřová již počtvrté soutěž pro mladé 

ekonomy do 35 let o Cenu prof. Františka Vencovského. 

Čtvrtý běh soutěže 
o Cenu prof. Františka Vencovského 

má své vítěze
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lasti měnové teorie a politiky, o kterých 
publikoval řadu článků a knih. Dalším 
přínosem prof. Vencovského jsou studie 
z oblasti dějin českého ekonomického 
myšlení se zaměřením na dílo Karla 
Engliše, jehož žákem František Vencov-
ský byl. 

Soutěž o Cenu prof. Vencovského
Jak vyplývá ze zaměření soutěže, jejím 
cílem je podporovat mladé talentované 
ekonomy a tudíž i prezentovat VŠFS 
mezi odbornou veřejností jako pod-
porovatele ekonomické vědy. V nepo-
slední řadě jde také o uctění památky 
prof. Vencovského, které se děje se 
souhlasem paní Věry Vencovské. 

Termín uzávěrky přihlášek do soutěže 
byl původně stanoven na 28. 6. 2013, 
později byl prodloužen do 31. 7. 2013. 
Odevzdání příspěvku v českém nebo 
anglickém jazyce v maximálním 
rozsahu 20 stránek končilo lhůtou 
27. 9. 2013.

Zaměření příspěvků
Podle pravidel soutěže byly příspěvky 
zaměřeny zejména na oblasti měnová 
a finanční teorie, finanční trhy a jejich 
stabilita, hospodářská a sociální po-
litika, s případným přesahem do pří-
buzných oblastí. Příspěvky mohly být 
zaměřeny jak teoreticky, tak i s hospo-
dářsko-politickými aplikacemi. Vyhlá-
šení soutěže, dodržení jejích pravidel 
a určení vítězů uskutečnil vědecký 
výbor soutěže pod předsednictvím rek-
torky VŠFS Bohuslavy Šenkýřové. Členy 
výboru byli dále Oldřich Dědek z Uni-
verzity Karlovy v Praze, Jan Frait (ČNB 
a VŠFS), Mojmír Helísek, prorektor VŠFS, 
Petr Jakubík, prezident České spo-

lečnosti ekonomické, Štěpán Jurajda, 
ředitel CERGE-EI Univerzity Karlovy a AV 
ČR, Martin Macháček z VŠB-TU Ostrava, 
Jaroslav Vostatek, vedoucí výzkumného 
centra CESTA VŠFS a Alena Zemplinero-
vá z VŠE. 

Výbor posuzoval 12 soutěžních příspěv-
ků. Neměl lehkou práci, neboť většina 
z nich dosahovala vysoké odborné 
úrovně. Nakonec vybral pět vítězných 

prací. První cena ve výši 200 000 Kč 
byla rozdělena mezi dva soutěžící, další 
tři vítězové obdrželi věcné ceny, a to 
notebook, tablet a smartphone. 

Vítězné práce
Autorkou první vítězné práce je Barba-
ra Pertold-Gebicka (Institut ekonomic-
kých studií FSV Univerzity Karlovy). Její 
práce nese název Job Market Polari-
zation and Employment Protection in 
Europe (Polarizace trhu práce a ochra-
na zaměstnanosti v Evropě). Druhou 
vítěznou práci napsal Tomáš Konečný 
(Česká národní banka), a to na téma 
Linkages Between the Financial and 
Real Sectors Across Interest Rate Regi-
mes: The Case of the Czech Republic 
(Vazby mezi finančním a reálným sek-
torem v různých režimech úrokových 
sazeb: případ České republiky).

Autory dalších vítězných prací byli Jan 
Zápal (CERGE-EI) s prací Consumption 
Tax Incidence: Evidence from the Na-
tural Experiment in the Czech Republic 
(Daňová incidence u spotřební daně: 
důkazy z přirozeného experimentu 
v České republice), Václav Žďárek, (Ško-
da Auto Vysoká škola) s prací A Robust 
Search for Determinants of Price Levels 
in European Union – Known 'Suspects' 
or New 'Villains'? (Robustní hledání 

determinant cenových 
hladin v Evropské unii 
– známí „podezřelí“ 
nebo noví „darebáci“?) 
a Tomáš Klinger (In-
stitut ekonomických 
studií FSV Univerzity 
Karlovy) s prací Syste-
mic Risk and Sovere-
ign Crises. Modelling 
interconnections in 

the Financial System (Systémové riziko 
a krize veřejných financí. Modelování 
vazeb ve finančním systému). 

Vyhlášení vítězů
Vítězové byli vyhlášeni v odpoledním 
programu vědecké konference, která se 
konala 22. listopadu 2013 v Kongreso-
vém centru České národní banky a pod 
záštitou jejího guvernéra Miroslava 
Singera, a to spolu s vyhodnocením 
soutěže J. Fraitem a následnou pre-
zentací příspěvků pěti výše uvedených 
vítězů. 

Práce vítězů soutěže o Cenu prof. Ven-
covského budou publikovány v nej-
bližších číslech vědeckého časopisu 
ACTA VŠFS. Soutěž je vyhlašována jako 
bienále, příští vyhlášení se tedy bude 
konat v roce 2015.

HLEDÁME 

CHYTRÉ ČTENÁŘE. 

ZN. IHNED.

Nabízíme trvalý vztah, plný výletů do světa informací s nezávislým pohledem 

na věc. Klademe důraz na hodnotu relevantních informací z jiného úhlu 

pohledu, a to nejen na byznys či zpravodajství z domova i ze světa, 

ale i aktuální dění ze života kolem nás. Otevíráme svět umění, IT, technologií 

a vědy, sportovních vítězství a proher, a nahlížíme do budoucnosti. Jsme 

potvrzením toho, že skutečná komunikace musí být dialog.  

OBJEVTE NEZÁVISLÝ
POHLED NA VĚCWWW.IHNED.cz

HLEDÁME 

CHYTRÉ ČTENÁŘE. 

ZN. IHNED.

Nabízíme trvalý vztah, plný výletů do světa informací s nezávislým pohledem 

na věc. Klademe důraz na hodnotu relevantních informací z jiného úhlu 

pohledu, a to nejen na byznys či zpravodajství z domova i ze světa, 

ale i aktuální dění ze života kolem nás. Otevíráme svět umění, IT, technologií 

a vědy, sportovních vítězství a proher, a nahlížíme do budoucnosti. Jsme 

potvrzením toho, že skutečná komunikace musí být dialog.  

OBJEVTE NEZÁVISLÝ
POHLED NA VĚCWWW.IHNED.cz

inzerce

Práce vítězů soutěže o Cenu 
prof. Vencovského budou 
publikovány v nejbližších 
číslech vědeckého časopisu 
ACTA VŠFS. 
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Konference byla spojená s vyhláše-
ním vítězů 4. běhu soutěže o Cenu 
prof. Františka Vencovského (viz 
předchozí článek) a konala se pod 
záštitou guvernéra ČNB Miroslava 
Singera v prostorách České národní 
banky. Odborným garantem konfe-
rence byl prorektor Petr Budinský. 
Hlavními partnery byly společnosti 
EY a Kooperativa, dalšími partnery 
potom USF, Cyrrus, Conseq a Bankov-
ní akademie, mediálními partnery se 
staly Hospodářské noviny, iHned.cz, 
Lobby a ČIA News.cz.

Zahájení konference
Konferenci zahájila svým vystoupením 
rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová, 
která se zabývala postavením Evrop-

ské unie jako celku ve srovnání hlavně 
s USA a Čínou. Upozornila na to, že 
se boj o světové trhy odehrává v sou-
časnosti jinými prostředky než dříve, 
zejména prostřednictvím oslabování 
domácích měn. V této souvislosti zmíni-
la i listopadovou devizovou intervenci 
ČNB. Za partnery konference vystoupila 
Magdalena Souček ze společnosti EY. 
Zdůraznila důležitost pořádání konfe-
rencí na podobná témata a vysvětlila, 
jaký přínos má partnerství pro EY. 
Miroslav Singer ve svém vystoupení 
řekl, že tuzemská ekonomika je v sou-
časné době na dně, když čísla za letošní 
3. čtvrtletí ukázala, že hrubý domácí 
produkt se oproti předchozímu kvartálu 
propadl o 0,5 procenta. Dále zdůraznil, 
že přibližně 1% inflace znamená v pod-

Jako mimořádně aktuální a atraktivní se ukázalo téma 
vědecké konference Evropská ekonomika a její 

perspektivy, kterou 22. listopadu 2013 
uspořádala naše univerzita. Petr Budinský // text

Daniel Hamerník // foto
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statě nulový růst cen a nenaplňuje 
inflační cíl centrální banky ve výši 2 %. 
Zdůraznil nebezpečí deflace a obhajo-
val devizovou intervenci ČNB. 

Evropská ekonomika …
Hlavní referát přednesl prof. Václav 
Klaus na téma „Ne příliš radostné per-
spektivy evropské ekonomiky“. Zmínil 
i svoji nedávno vydanou knihu „Česká 
republika na rozcestí – Čas rozhodnutí“, 
v níž je s tématem související kapitola 
Ekonomický a politický úpadek Evropy. 
Argumentoval, že země EU postup-
ně ztrácejí svou ekonomickou pozici 
ve světě a tím i svůj politický a kultur-
ně-společenský vliv. V této souvislosti 
hovořil o ztracené dekádě a nefunkčním 
evropském ekonomicko-sociálním mo-
delu. Označil projekt evropské měnové 
unie jako chybný a hovořil o modelu 
evropské integrace jako o neproduktiv-
ním a nedemokratickém. Zdůraznil, že 

dnešní ekonomický systém Evropy není 
systémem skutečné tržní ekonomiky, 
ale spíše systémem vysoce regulované 
ekonomiky nadměrně zatížené sociální-
mi a environmentálními náklady. 

… a její perspektivy
Po svém vystoupení moderoval 
prof. Klaus odborný panel, v němž vy-
stupovali Miroslav Singer, Petr Zahrad-
ník, hlavní analytik Conseq, a Martin 
Tlapa, náměstek státního tajemníka pro 
evropské záležitosti. Panelisté se nejprve 
zabývali otázkou, zda má evropská eko-
nomika i v budoucnu šanci obstát v kon-
kurenčním boji s ekonomikami asijských 
zemí a USA, dále se vyjádřili k tomu, zda 
dojde k zastavení prohlubování rozdí-
lů v ekonomické úrovni jednotlivých 
evropských států a k možnému dalšímu 
vývoji měny euro. Diskuse byla velmi 
zajímavá, a to včetně dotazů z pléna. 
Obohatila ji i skutečnost, že jednotliví 

panelisté někdy měli na výše uvedené 
otázky diametrálně rozdílné názory, 
např. Petr Zahradník se poměrně optimi-
sticky vyjadřoval k budoucí perspektivě 
Eurozóny jako celku i z hlediska možné 
fiskální či bankovní unie, což kritizoval 
hlavně prof. Václav Klaus.

Tisková konference
Konferenci navštívilo více než 180 
účastníků z převážně bankovní sféry 
včetně tří členů Bankovní rady ČNB, 
představitelé podnikové sféry, zastou-
peny byly také vysoké školy a studenti. 
Za velkého zájmu médií se konala 
tisková konference, které se zúčast-
nil prof. Václav Klaus. Zdůraznil na ní 
důležitost akce a poděkoval VŠFS za její 
zorganizování. Na dotaz novinářů 
kritizoval v souladu s jeho předchozími 
vyjádřeními devizovou intervenci ČNB. 
A na závěr přislíbil návštěvu univerzity 
v roce 2014.
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nejen teoreticky mohou, ale i prakticky 
ovlivňují. Za jeden za závažných faktorů, 
ovlivňujících složitost legislativního pro-
cesu, je pokládána skutečnost, že tvorba 
práva nevychází z jednoho zdroje. To 
klade velmi vysoké nároky na dosažení 
určitého sjednocení požadavků na práv-
ní kvalitu a eventuálního (pokud je to 
možné z věcného hlediska) rámcového 
konsenzu přijímaných právních norem. 
Svou úlohu v posledních deseti letech, 
převážně vzrůstající, (a to nejen v ČR) se-
hrává i skutečnost, že se stále více stírá 
ostrá hranice mezi „interpretací“ práva 
a „tvorbou“ práva, především v praxi 
vrcholných soudních institucí. Velká po-
zornost byla účastníky věnována, zcela 
pochopitelně, zejména funkci a reálné 
činnosti zákonodárných orgánů.

Náměty pro další setkání
Skutečnost, že zmíněný kulatý stůl pro-
bíhal přibližně v „poločase“ mezi parla-
mentními volbami a prvním zasedáním 
nově zvolené poslanecké sněmovny, 
vedla k návrhu, který získal jednoznač-
nou podporu účastníků – uspořádat 
informativní seminář pro poslance 
k problematice legislativního procesu. 
K dalším námětům, které z jednání 
vzešly, patří i příprava projektu zamě-
řeného na analýzu reálného legislativ-
ního procesu a příprava cyklu diskusí 
či pracovních seminářů k problematice 
vztahu politiky a procesu tvorby práva. 
Zástupci VŠFS se přihlásili k aktivní spo-
lupráci na všech uvedených projektech.

však zmíněné práce poskytují relativně 
úplný až vyčerpávající, ale více méně 
pouze konstatující, popis daného stavu. 
Vytváří tak kvalitní východisko k analýze 
reálného stavu v oblasti tvorby práva, 
což by měl (či mohl) být jeden z mož-
ných tematických celků pro výzkumnou 
orientaci i akademických teoretických 
pracovišť.

Zaměření diskuse
Většina účastníků diskuse věnovala 
ve svých vystoupeních pozornost jak 
klíčovým problémům vlastního legisla-
tivního procesu, tak i svým způsobem 
nejvýraznějším aspektům prostředí 
(společenského, politického, mediální-
ho), které konkrétní proces tvorby práva 

Účastnili se jí, mimo jiné, členové 
Legislativní rady vlády Aleš Gerloch, 
děkan Právnické fakulty UK, Hana 
Marková, proděkanka téže fakul-
ty, Josef Staša, rovněž z Právnické 
fakulty UK, Petr Šimerka, náměstek 
Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Roman Fiala, místopředseda Nej-
vyššího soudu a pracovníci Katedry 
práva a veřejné správy VŠFS.

Tvorba práva v ČR
Smyslem zmíněné diskuse bylo přispět 
k nalezení cest vedoucích k identifikaci 
alespoň základních faktorů ovlivňují-
cích současný stav tvorby práva v České 
republice. Průběh a charakter diskuse 
byl ovlivněn do určité míry i konkrétní 
dobou konání – čtrnáct dnů po konání 
parlamentních voleb.

Již v úvodu jednání zaznělo konstato-
vání, že jak právní úpravě, tak reálnému 
procesu tvorby práva v České republice 
je v naší odborné literatuře věnována 
určitá pozornost. Ve většině případů 

Za jeden za závažných faktorů, ovlivňujících 
složitost legislativního procesu, je 
pokládána skutečnost, že tvorba práva 
nevychází z jednoho zdroje. 
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8. listopadu 2013 se na naší univerzitě uskutečnila diskuse 
u „kulatého stolu“ věnovaná otázkám legislativního procesu. 

Vladimír Čechák // text
Daniel Hamerník // foto „Kulatý stůl“ 

k problematice legislativního procesu
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Každý rok nás média zásobují nepře-
bernými informacemi o tom, kolik 
studentů u státní (společné části) ma-
turitní zkoušky neuspělo či jak pro-
blematické jsou zkoušky pro budoucí 
maturanty. Záměrem univerzity je 
jim při přípravě na zkoušku z dospě-
losti vydatně pomoct a shodit z nich 
část psychického břímě, které pro ně 
tato zkouška znamená. To byl jeden 
ze základních motivů vzniku nového 
portálu, který od února naleznete 
na internetových stránkách: 
http://www.ematurity.cz . 

Moderní audiovizuální pomůcka
Portál bude moderní audiovizuální po-
můckou při přípravě na ukončení studia 
na střední škole a bude obsahovat 
celou řadu videí ze všech tří základních 
maturitních oblastí, tj. matematiky, 
anglického a českého jazyka. Všechno 
bude pro návštěvníky webu k zhléd-
nutí bezplatně a bez jakékoliv nutnosti 
registrace. 

Realizační tým
Tým podílející se na tvorbě portálu se 
skládá ze zaměstnanců napříč Spole-
čenstvím škol. Pracovní skupinu tak 
tvoří nejenom zaměstnanci Educo Uni 
Group a lektoři VŠFS, ale i pedagogo-
vé Bankovní akademie, kteří mají se 
státními maturitami bohaté zkušenosti. 
Došlo tak k přirozenému propojení, 
které ukázalo, že spolupráce v rámci 
společenství může být přínosnější než 
jen spolupráce v rámci jedné institu-
ce, takříkajíc „na vlastním písečku“. 
Naše univerzita navíc prokázala, že je 
schopná přizpůsobit se požadavkům 
mladé generace na výuku a nabídnout 
jí i tímto způsobem perspektivu dalšího 
atraktivního studia. Při vlastní realizaci 

mimo jiné využila technického zázemí 
Multimediálního centra v Estonské. 

Ematurity.cz
Ve výsledku středoškolský student 
může v rámci svého internetového 
prohlížeče zhlédnout simulaci maturitní 
zkoušky z anglického jazyka včetně 
rozborů pedagogů. V matematické 
části maturant pronikne do tajů funkcí 
nebo třeba algebry za doprovodu hlasu 
prorektora Petra Budinského nebo si 
spočítá jeden z ilustračních příkladů 
spolu s vedoucím Katedry informati-
ky a matematiky Ivanem Havlíčkem. 
V jazyce mateřském přiblíží šarmantní 
pedagožka Bankovní akademie Dana 
Brdková specifika této zkoušky. Výho-
dou je, že díky online výuce může VŠFS 
poskytovat vzdělání komukoliv bez 
jakéhokoliv časového nebo geografic-
kého omezení. 

Je to jen začátek
Vnímáme, že je potřeba, aby univerzita 
neustrnula pouze na tomto projektu, 
ale aby v budoucnu vznikly další audio-
vizuální podpory studia, protože jen tak 
se můžeme zařadit mezi školy moderní-
ho „střihu“. Věříme, že se portál celkově 
bude líbit, a těšíme se, že se k jeho další 
podobě v rámci diskuze vyjádří sami 
jeho návštěvníci. A určitě jej budeme 
nadále vylepšovat.

Co se děje nyní
Jaký je současný stav projektu? Celý 
leden se pilně natáčí, filmová klapka 
klape, programátoři programují a my 
pevně věříme, že náš portál spatří 
světlo internetového světa k prvnímu 
únoru, který jsme si vytyčili jako den 
oficiálního spuštění. Nenechte si ujít 
seznámení s našimi virtuálními průvod-

ci vojákem Švejkem, Harry Potterem 
a Albertem Einsteinem a přijďte se 
na naše stránky podívat.

Novinka pro středoškoláky – projekt 

ematurity.cz Bohuslav Šenkýř // text
Daniel Hamerník // grafika
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Ples 2014

Ples Vysoké školy finanční a správní a Bankovní akademie  
se konal v sobotu 11. ledna 2014 v překrásných prostorách 
paláce Žofín. 

Vedle Mira Žbirky, který si na pódium přizval ještě zpěvačku Marthu, 
hosty plesu potěšilo temperamentní předtančení Lucie Hunčárové 
a Jana Ondera (které známe z televizní soutěže StarDance) i soutěž 
o Ceny rektorky. Letošní nabídka byla skutečně velkolepá, když vedle 
hlavní ceny v podobě televizoru Samsung mohli majitelé slosovatel-
ných kupónů vyhrát oběd s rektorkou v luxusní restauraci, perlové 
náušnice, pobyt v Tatrách, vynikající koňak či šunku od kosti a řadu 
dalších cen. A kdo vytrval až do půlnoci, byl odměněn překvapením 
v podobě vystoupení mažoretek, jejichž tváří je Miss ČR Gabriela 
Kratochvílová (studentka naší univerzity), a komorního koncertu 
mladičké zpěvačky s nezaměnitelným hlasem Sabiny Křovákové. 
Podívejte se na fotky a určitě si poznamenejte datum 10. ledna 2015, 
kdy se opět setkáme na Žofíně při dalším plese naší univerzity.

Magdalena Straková // text
Daniel Hamerník // foto

Letošní hvězda programu – Miro Žbirka – rozezpíval 
Žofín. Jeho vystoupení publikum rozehřálo a naladilo 

na celý zbytek večera.
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Nástrojem, který pomůže změřit, jak dlouhá je cesta 
uchazeče až ke studentovi VŠFS, je i anketa, kterou jsme 
letos pilotně oslovili všechny studenty prvních ročníků 
bakalářského i magisterského studia. V sedmi jednodu-
chých otázkách nás vedle statistických údajů zajímalo, 
jak se o nás uchazeč o studium dozvěděl a jaký byl jeho 
následující krok. 

Tento článek vám přináší pouze ochutnávku v podobě 
základních dat, v průběhu akademického roku bude anketa 
detailně vyhodnocena a její výsledky budou mimo jiné slou-
žit pro oslovení dalších prvních ročníků.

Kdo odpovídal
Celkem jsme oslovili 1 492 respondentů. Vrátilo se nám při-
bližně 800 odpovědí, nicméně správně a úplně vyplněných 
anket bylo 451, což už představuje poměrně relevantní zdroj. 
Pro 166 z nich znamená Vysoká škola finanční a správní první 
kontakt s vysokou školou. Zbytek studentů se tedy již se 
studiem na vysoké škole v nějaké podobě setkal a nás logic-
ky zajímalo, z jakých ostatních škol naši studenti přicházejí. 
K těm nejčastěji jmenovaným patřili ČVUT, Univerzita Karlova 
či Vysoká škola ekonomická. Ze soukromých vysokých škol 
potom Bankovní institut, VŠEM nebo VŠMIEP. Nejčastěji od-
povídali studenti oborů Aplikovaná informatika, Finance a fi-
nanční služby, Řízení podniku a Marketingová komunikace.

Primární zdroj
Klíčovou otázkou ankety bylo „Jak jste se o VŠFS dozvěděli?“, 
přičemž odpovídající měli na výběr z celé řady primárních 
zdrojů. Tím nejzajímavějším údajem je skutečnost, že reklamy 
na značku VŠFS si v nějaké formě povšimly plné tři čtvrtiny 
prváků. Je to současně mohutné potvrzení obratu reklamy 
univerzity k imageové inzerci a prosazování značky jako cel-
ku. I přesto přibližně jednu čtvrtinu studentů zaujala reklama 
na jednotlivé obory. Asi není překvapující, že tím úplně nej-
lépe fungujícím nástrojem jsou ústní doporučení stávajících 
studentů a absolventů (v grafu pod zkratkou WOM).

Na VŠFS elektronicky
V další části dotazníku nás zajímalo, jak se potenciální ucha-
zeč zachová poté, co poprvé zaznamená značku VŠFS. Drtivá 
část ( jak ukazuje následující graf ) navštíví naše webové 
stránky. Zde se ukazuje jejich význam i opodstatněnost 

pozornosti, kterou jim průběžně vedení univerzity věnuje. 
Ale elektronickou cestu volil uchazeč i dál, tedy poté, co se 
již rozhodl pro studium na naší škole. Drtivá většina z nich 
totiž vyplňuje elektronickou přihlášku a fyzicky se se školou 
setkají až při zápisu.

Škola s tradicí
V poslední otevřené otázce nás zajímalo, jaké důvody 
nakonec nyní již studenta vedly k podání přihlášky, a je 
skutečně potěšitelné, že vedle čistě pragmatických důvodů, 
jako je dobrá dostupnost školy, příznivá cena nebo možnost 
kombinovaného studia, uváděli odpovídající často, že VŠFS je 
pro ně škola s tradicí, vnímaná jako stabilní a dokonce jedna 
z nejlepších soukromých vysokých škol v ČR. To je bezesporu 
pozitivní závěr a současně i motivace, protože podobný do-
tazník nám budou vyplňovat nováčkové i v dalších letech.

  Graf 1 – Jak jste se o VŠFS dozvěděli (primární zdroj)?

  Graf 2 – Další krok po prvním zaznamenání naší reklamy?

Jak je dlouhá cesta 
na VŠFS?

Čas od času se mezi aktuálními tématy objeví otázka 
účinnosti reklamy a marketingu univerzity 

při náboru studentů.

Diana Brennerová, Magdalena Straková // text

Telefonát na info centrum

Návštěva info centra

Den otevřených dveří

Vyhledavače

Přímo na web VŠFS

Reference

Internet

Outdoor

Rozhlas + TV

Print

Personální marketing
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proto rozhodla ocenit „pouze“ prvních 
pět, jejichž odstup byl přesvědčivý:

1. Ivana Turková, Fakulta ekonomic-
kých studií, Katedra řízení podniku

2. Karel Havlíček, Fakulta ekonomic-
kých studií, Katedra řízení podniku

3. Ondřej Roubal, Fakulta sociálních 
studií, Katedra sociologie

4. Pavel Klička, Fakulta ekonomických 
studií, Katedra ekonomie a meziná-
rodních vztahů

5. Ladislava Knihová, Fakulta sociál-
ních studií, Katedra jazyků.

Vyhlášení výsledků ankety proběhlo 
na vánočním večírku Společenství škol, 
kde byly pedagogům předány diplomy 
a drobné věcné ceny. A nejenom jim 
zazpíval i student naší univerzity, muzi-
kálový herec a zpěvák Josef Vágner.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sub-
jektivní hodnocení na základě vjemu 
studentů, sešla se tentokrát obrovská 
spousta nominací, díky kterým získalo 
velké množství pedagogů po jednom, 
dvou hlasech. Rektorka univerzity se 

Studentská anketa o Nejlepšího 
pedagoga roku je na naší univerzitě 
již tradicí. Letos se poprvé od počátku 
ankety změnila pravidla hlasování. 
Studenti mohli hlasovat pouze pro 
jednoho pedagoga na prvním místě. 

Magdalena Straková // text
Daniel Hamerník // foto

Nejlepší pedagog 
roku 2013

Přednášíte na studijním středisku v Mos-
tě, znamená to, že vaši studenti jsou 
mimořádně loajální. 
Musím to trošku poupravit, protože už 
druhý rok přednáším také v Praze, tak abych 
byla vůči všem mým studentům, po mém 
„dětem“, spravedlivá. Můj dík za jejich hlasy 
a tuto nepřímou podporu míří do Mostu, 
ale také do Prahy. Každý vztah má svá určitá 
pravidla a musí být oboustranně vyvážený. 
I loajalita by měla být oboustranná, alespoň 
to tak vnímám. Jsme na vysoké, ne na zá-
kladní ani střední, škole, jsou to dospělí lidé 
a beru je jako sobě rovné. Ani v praxi, byť 
ve vedoucím postavení, se nedokážu nad 
ostatní povyšovat, proč by to na akademické 
půdě mělo být jinak. Studenti se mohou spo-
lehnout na mě, nejen ve studijních, ale i or-
ganizačních záležitostech, žádné neférovosti 
nepřichází v úvahu a tím to jde ruku v ruce 
s jejich zájmem o mé přednášky a informace, 
které jim předávám.

Co pro vás osobně vítězství v anketě 
znamená?
První rok to bylo, a asi nejen pro mě, veliké 
překvapení, nejsem Karel Gott, ale opravdu 

jsem to nečekala. Letos mírná nervozita, jak 
to dopadne, protože vždy se hůře obhajuje 
vítězství. Člověk má poté tendenci polemizo-
vat, co udělal špatně nebo ne úplně dokona-
le. A pro mě osobně je to, po pár strávených 
letech ve škole, obrovská satisfakce a záro-
veň výzva do budoucna, mj. miluji výzvy. 
Pořád se více cítím praktik než učitel. I když 
jsem si doplňovala i pedagogické vzdělání, 
tak ani ta nejlepší vysoká škola z vás neudělá 
dobrého pedagoga, a manažera už vůbec ne! 
Vždy je to o lidech a přístupu k práci.

Nakolik je podle vás důležité, jak vás 
studenti vnímají?
Je to pro mě strašně důležité, opravdu, jinak 
by to bylo plýtvání mým časem, který je 
pro mě víc než drahocenný. Odvádím svou 
práci vždy na sto procent, neumím si to jen 
„odstát“ a zpětnou vazbu, obzvlášť v tomto 
případě, považuji za víc než důležitou. Ne-
bazíruji na našprtaných knižních definicích! 
Chci, aby tomu studenti rozuměli a aby 
problematiku pochopili, proto vysvětluji, vy-
světluji, vysvětluji. Náročné, ale srozumitelné 
a pochopitelné, to asi je, protože přednášky 
i cvičení probíhají s vysokou účastí a s hro-

bovým tichem, mikrofon nepotřebuji ani 
v aule… Vždy mým studentům připomínám, 
že bohužel nebo možná bohudík, přednáším 
samé státnicové předměty, takže tam kde 
polevím, tak to je dožene u státnic.

Mají podle vás podobné ankety smysl?
Anketa má na škole letitou tradici a je její 
bezprostřední součástí, nepřísluší mi asi 
hodnotit její význam, ale určitě je to pro 
vedení školy dobrá zpětná vazba. V praxi je 
to jiné, tam jsou za vaší prací vidět hmatatel-
nější a měřitelné výsledky. Domnívám se ale, 
že právě ze strany školy přestává mít tato 
anketa svou váhu. Už čtvrtým rokem se zú-
častňuji vyhlašování výsledků, a na začátku 
to bylo velkolepá událost a letos to proběhlo 
tak rychle, že kdo přišel trochu později, tak 
to ani nezaregistroval.

Pokud bych to měla nějak shrnout, tak obec-
ně mám radši vše přímo, bez anonymity, 
k tomu mám své výhrady. Teď mám ale spíše 
na mysli anonymní hodnocení pedagogů ze 
strany studentů, protože pokud je člověku 
touto anonymitou odebrána možnost hájit 
se, tak to cítím jako špatně. 

Rozhovor s dvojnásobnou vítězkou ankety Ivanou Turkovou



Vysoká škola finanční a správní vydala již 
osmý kalendář na podporu svého Stipen-
dijního fondu. Autorka kalendáře rektorka 
univerzity Bohuslava Šenkýřová nás v něm 
pozvala na exotickou a barevnou Jamajku. 
Kalendář byl pokřtěn dne 3. prosince 2013 
v prostorách Kongresového centra za pří-

tomnosti mnoha hostů nejen z univerzity. 
Kmotrami se staly Viera Frantlová a Lucie 
Lamačová ze společnosti Akoya Pearl. Křtem 
byl současně zahájen prodej kalendáře, který 
je možné si zakoupit na rektorátu univerzi-
ty. Do této chvíle již bylo do Stipendijního 
fondu vybráno 30 000 Kč.

Magdalena Straková // text  
Daniel Hamerník // fotoKalendář 

Jamajka 2014
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Soutěže se účastní převážně student-
ské týmy, v letošním ročníku jich bylo 
v ČR 141 a v SR 49. Týmy řídí virtuální 
firmu s cílem dosáhnout nejvyššího 
zhodnocení své investice. Jedná se 
o největší soutěž tohoto typu na svě-
tě, která probíhá paralelně v 38 ze-
mích světa. Vítězný tým z každé země 
postupuje do mezinárodního finále. 
To se bude v tomto ročníku konat 
v Soči, a to v dubnu 2014. 

Slavnostní zahájení
V České republice se do soutěže GMC 
zapojují studenti ze všech významných 
univerzit, jak veřejných, tak soukromých. 
Z naší univerzity se zapojilo 11 týmů, 
dále jsou nejvíce zastoupeny VŠE, Zápa-
dočeská univerzita, ČVUT, Masarykova 
univerzita, Univerzita Pardubice a Kar-
lova univerzita. Soutěž byla slavnostně 
zahájena dne 11. listopadu 2013 v Grand 
Hotelu Bohemia, přičemž na zahájení 
vystoupili jako zástupci institucí posky-
tujících záštitu představitelé hlavního 
města Prahy a ministerstva školství. Dále 
soutěžící pozdravili zástupci generálního 
partnera J&T banky, která se stala pro 
tento rok generálním partnerem soutěže, 
a to v obou zemích, a zástupci hlavních 
partnerů, tedy společností Škoda auto 
a Deloitte. Již nyní víme, že J&T banka 
a Škoda Auto budou generálními partne-
ry příštího ročníku soutěže GMC, což je 
o to významnější, že mezinárodní finále 
v dubnu 2015 proběhne v Praze. 

Partneři a patroni soutěže
Kromě výše zmíněných je hlavním part-
nerem tohoto ročníku GMC společnost 

Kooperativa a dalšími partnery společ-
nosti Bossa.cz, Cyrrus, Telefónica, RWE, 
Word Class, Grand Hotel Bohemia a Vy-
soká škola managementu/City University 
of Seattle, která již tradičně spolu s naší 
univerzitou poskytuje vítězům národního 
kola v ČR i SR bezplatné studium MBA. 

Výše zmíněné společnosti jsou součas-
ně patrony studentských týmů, přičemž 
o patronství projevili zájem i další spo-

lečnosti, například Seznam.cz. Nejvíce 
týmů si vybrala J&T banka (dvacet), a to 
na základě životopisů a motivačních 
dopisů, které musel zaslat každý účast-
ník soutěže. 

Druhé kolo soutěže
Těsně před Vánoci skončilo první kolo 
soutěže, takže známe postupující týmy. 
Semifinálové kolo začne v únoru 2014. 
V České republice postoupilo do se-
mifinále nejlepších 40 týmů, přičemž 
z VŠFS jsou to tři týmy, na Slovensku 
postoupilo do semifinále nejlepších 24 
týmů. Nejvíce postoupivších týmů má 
jako patrona firmu Deloitte (sedm), J&T 
banku (šest) a Škodu Auto (šest). V se-
mifinále budou týmy rozděleny do osmi 
skupin po pěti týmech, přičemž z každé 
skupiny postupuje do národního finále 
pouze vítězný tým. Národní finále v ČR 

se uskuteční dne 18. března 2014 již tra-
dičně na půdě VŠFS. O dva dny později 
se bude konat národní finále v SR, opět 
na půdě City University of Seattle 

Nejenom soutěž
O soutěž GMC je stále větší zájem, a to 
jak směrem od partnerů soutěže, tak 
i ze strany studentských soutěžních 
týmů. Důvodem je i výborné propojení 
teorie a praxe, vzhledem k tomu že 

studenti, kteří řídí v rámci 
počítačové simulace fiktivní 
firmu, mají současně možnost 
se seznámit s řízením a cho-
dem konkrétní firmy – patro-
na svého týmu. Jsme velmi 
rádi, že se nám v tomto roce 
podařilo stabilizovat kmen 

partnerů soutěže, z nichž především 
J&T Banka, Škoda Auto a Deloitte skvě-
lým způsobem se „svými“ studentskými 
týmy spolupracují. Často se pak stává, 
že nejlepší studenti nacházejí v těch-
to firmách následně možnosti stáží či 
dokonce pracovních příležitostí.

Naše univerzita organizuje v tomto akademickém roce již třetí 
ročník soutěže Global Management Challenge (GMC), 
a to v České republice i na Slovensku. 

Příležitost 
pro studenty – soutěž Global 
Management Challenge

Petr Budinský // text
Daniel Hamerník // foto

  Slavnostní zahájení 
Prorektor Petr Budinský seznamuje studenty  
s pravidly soutěže

Vítězný tým z každé
země postupuje 
do mezinárodního finále.

23
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Bohemians Praha 1905, jak je známe, 
jsou pokračovateli slavné tradice vr-
šovického fotbalového klubu, který 
vznikl v roce 1905. 

Jeho novodobá historie se píše od šede-
sátých let 20. století. V té době nastou-
pil k A mužstvu mladý Antonín Panenka. 
Ten se postupně stal fotbalovou legen-
dou a v Bohemce nyní zastává funkci 
prezidenta klubu. Nejslavnější období 
Bohemky nastalo s příchodem trenéra 
Tomáše Pospíchala. Klub se postupně 
zabydlel ve špičce první ligy a v roce 
1983 vyhrál ( jedinkrát ve své historii) 
titul Mistra Československa. V průběhu 
80. let 20. století klub reprezentoval 
Československo v evropských pohárech. 
Jeho největším úspěchem se stalo semi-
finále Poháru UEFA v roce 1983. 

Zní to jako pohádka, ale Bohemka 
neměla vždy na růžích ustláno. Ve své 
historii se klub potýkal zejména 
s mnoha ekonomickými problémy. Ty 
vyvrcholily bankrotem v roce 2005. 
V té době se za klub postavili jeho 
věrní příznivci a pomocí finanční sbírky 
umožnili záchranu. V současné struktu-
ře akciové společnosti se tak fanoušci 
podílí i na vedení klubu. Odtud i stále 

živé heslo Bohemky „VŽDYCKY JSME 
S VÁMI!“

V této sezóně hraje klub nejvyšší tu-
zemskou fotbalovou soutěž (Gambrinus 
ligu) na domácím stadionu v Ďolíčku. 
Kromě věrných fanoušků a populárního 
fan-shopu má klub stabilní portfolio cca 
70 reklamních a obchodních partne-
rů, mezi které se letos zařadila i VŠFS. 
Bohemku můžete sledovat na webo-
vých stránkách (www.bohemians.cz) 
i na sociálních sítích (Facebook, Twitter, 
Youtube, Google+, Instagram, apod.) 
nebo prostřednictvím klubového maga-
zínu „Klokan 1905“.

Kromě soutěžních, pohárových a pří-
pravných utkání klub organizuje také 
další sportovní a společenské akce 
(např. tenisový turnaj a fotbalové utkání 
pro sponzory a partnery, Vánoce a Léto 
s Klokanem, jarní vršovický masopust 
v Ďolíčku, autogramiády, besedy a tzv. 
posezení s fanoušky, atd.)

Z partnerství s Bohemkou plynou i ně-
které výhody pro studenty VŠFS. O nich 
vás budeme informovat v jarním vydání 
University News Report!

Vysoká škola finanční a správní uzavřela v roce 2013 
partnerství s fotbalovým klubem Bohemians Praha 1905. 
Dovolte nám nyní představit klokany, se kterými nás pojí 

více, než jen adresa na Praze 10.

Rok založení: 1905 
Klubové barvy: zelená a bílá

Názvy klubu: 
● AFK Vršovice (do roku 1927) 
● AFK Bohemians (1927–1940) 
● AFK Bohemia (1940–1945) 
● AFK Bohemians (1945–1948) 
● Železničáři Praha (1948–1952) 
● Spartak Praha Stalingrad (1953–1961) 
● ČKD Praha (1961–1964) 
● Bohemians ČKD Praha (1965–1993)  
● FC Bohemians Praha (1993–1999)  
● CU Bohemians Praha (1999– 2001) 
● FC Bohemians Praha (2002–2005) 
● Bohemians 1905 (2005–2012) 
● Bohemians Praha 1905 (2013–doposud)

Největší úspěchy
Liga:
1x mistr ligy (1983), 
1x druhé místo, 11x třetí místo
Český pohár: 
Vítěz (1982), trojnásobný finalista
Pohár UEFA:
8x start, semifinále v roce 1983
Pohár mistrů:
1x start

Rekordy
Nejvíce gólů v jedné sezóně:
Mužstvo – 80 (1949)
Hráč – Kareš 24 (1943–1944)
Nejvyšší vítězství: 
10:0 Meteor VIII (1930–31) a SONP Kladno (1949)
Nejvyšší porážka:
1:11 Slavia Praha (1942–1943)
Nejvyšší počet zápasů v první lize:
Prokeš – 292
Nejlepší střelec: 
Plánický – 100

Klokani v číslech

Z hvězdy fotbalovou legendou
V červnu 1976 Antonín Panenka svojí 
bělehradskou penaltou "napsal fotbalovou 
báseň" a Československo se poprvé ve své 
historii stalo mistrem Evropy ve fotbale. Náš 
kolega Slavomír Paravičiny tehdy při oslavách 
gólu omylem rozbil křišťálový lustr. V roce 
1981 odešel Antonín Panenka z Bohemians 
do Rapidu Vídeň, s nímž získal dva tituly 
a roku 1985 i druhé místo v Poháru vítězů 
pohárů. 

Poznejte s námi zajímavou historii 
Bohemky!Diana Brennerová // text 

blog.kitbag.com // foto
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Evropské informační centrum Europe Direct Most fungující 
za podpory Vysoké školy finanční a správní zorganizovalo 
na podzimní období roku 2013 řadu zajímavých akcí, kterých se 
mohli zúčastnit nejen studenti naší univerzity, ale také veřejnost. 

Zimní semestr 
v Europe Direct Most

Kromě toho je možné si z infor-
mačního střediska zdarma odnést 
brožury a publikace o Evropské unii, 
např. pro diplomové práce, nebo 
jako učební materiál pro mateřské, 
základní a střední školy.

Z akcí Europe Direct Most 
Z nedávno zrealizovaných akcí již tradič-
ně vyvolal velký zájem bezplatný kurz 
německého jazyka Šprechtíme Evropou 
2013, který probíhal téměř celý listopad 
a přihlásit se do něj mohl každý, kdo 
měl zájem se v jazyce zdokonalit. Kromě 
toho informační centrum díky spolu-
práci s Národní agenturou pro evrop-
ské vzdělávací programy v listopadu 
pořádalo seminář o studijních příleži-
tostech a programech v EU. Na počátku 
prosince se ještě konala zajímavá před-
náška s názvem Krušnohorské Vánoce 
jako součást kulturního dědictví Evropy, 
či ekonomicky zaměřená přednáška 
Evropa, USA, Čína – kdo bude vítěz? 
Přednášel prorektor VŠFS Petr Budinský.
 
Příležitosti pro všechny
V září se informační centrum zúčast-
nilo festivalu Barevná planeta, kde se 
prezentovaly menšiny, pro které se ČR 

stala jejich novým domovem. Na Mí-
rovém náměstí v Ústí nad Labem se 
shromáždilo několik desítek stánků. 
Zástupci menšin zde prodávali své 
tradiční pokrmy a výrobky. Bylo možné 
ochutnat například čečenský čepal-
gas anebo mongolský hušur. Festival 
navštívilo za jeden den více než deset 
tisíc návštěvníků. Informační centrum 
se dále podílelo na akci Bambiriáda 
v Chebu. Ta je organizována především 
pro děti a mládež s cílem nabídnout jim 
atraktivní volnočasové aktivity. Bambi-
riáda se konala po celé České republice 
a dohromady ji navštívily tisíce dětí 
i dospělých.

Praktické a zajímavé informace
V říjnu byl organizován seminář s názvem 
Ochrana seniorů při předváděcích akcích 
a podomním prodeji, který se konal 
ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, 
sdružením dTest a centrem Europeum. 
Cílem bylo upozornit seniory na „šmejdy“ 
a ukázat, jak se jim účinně bránit. Před-
náška se setkala se značným zájmem 
veřejnosti i studentů a přednášková míst-
nost byla zaplněna do posledního místa. 
Pro zájemce o vědu byla v rámci celore-
publikové akce Noc vědců uspořádána 

přednáška Evropská kosmická agentura: 
Na výlet do vesmíru, která se konala 
ve spolupráci s Českou astronomickou 
společností. Přednáška byla plná praktic-
kých ukázek a videí, což publikum velice 
ocenilo. Na výlet do vesmíru přišlo více 
než 50 zájemců o vědu. Ti zároveň mohli 
vyhrát zajímavé ceny v soutěži s názvem 
„Staň se hvězdou vědy“, která byla při této 
příležitosti připravena. 
 
Několik informací o centru
Europe Direct Most sídlí v budově 
VŠFS od roku 2007, kdy poprvé získalo 
grant na svoji činnost. Za tuto dobu 
uspořádalo centrum Europe Direct 
stovky akcí, které navštívily desítky 
tisíc návštěvníků. Na provozu střediska 
se organizačně a finančně podílí VŠFS 
a Zastoupení Evropské komise v ČR. 
Stejných center, jako provozuje VŠFS 
pod hlavičkou Europe Direct, funguje 
v ČR 12 a po celé Evropě je stejných 
center více než 500 a jsou umístěny 
v každém členském státu EU. Kontakt 
a bližší informace o probíhajících či 
plánovaných akcích a seminářích, které 
bude ED Most pořádat, je možné najít 
na stránkách www.most.europe-direct.cz. 
Rádi se s vámi setkáme.

Pavel Rosenlacher // text  Archiv // foto

Přednáška centra  
V přednáškové místnosti VŠFS v Mostě se 
ve spolupráci s dTestem, ČOI a centrem 
Europeum konal seminář na ochranu seniorů 
před tzv. "šmejdy"

  Účast centra na Barevné planetě  
Na akci Barevná planeta se u stánku Europe 
Direct Most a VŠFS zastavily stovky návštěvníků
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Ester Ledecká je novou českou hvěz-
dou snowboardingu. Z juniorského 
mistrovství světa si odvezla hned dvě 
zlaté medaile. Kromě toho studuje 
individuálně na víceletém gymnáziu 
Bankovní akademie, kde jí v listo-
padu 2014 čeká maturitní zkouška. 
Kromě toho se stala i tváří Bankovky. 
Ester působí mile a bezprostředně. 
Otevřeně nám odpověděla, zda má 
při závodech trému, jak zvládá kluky 
a jak jí to jde ve škole. 

Ester, kromě slavného tatínka máš 
i slavného dědečka (hokejista Jan 
Klapáč). Byla to právě hokejová 
minulost tvého dědy, která tě 
ke sportu přivedla, nebo v tom 
měl prsty někdo jiný? 
Máte pravdu. Z největší části je to záslu-
ha právě mého dědy. Jeden z prvních 
sportů, které jsem začala dělat, byl 
skutečně hokej. Byla jsem v hokejovém 
týmu, kde byli kromě mě samí kluci 
a trenér na nás vždycky křičel „tak a teď 
kluci a holko“. Asi abych nebyla smutná, 
že oslovuje jenom kluky. Hokeje jsem 
se nakonec musela vzdát kvůli lyžím 
a snowboardu. 

Mohla bys nám stručně říct, které 
disciplíny přesně nyní jezdíš? 

Na lyžích jezdím slalom, obří slalom, 
super-G a letos začnu i downhill 
(sjezd). Také jezdím superkombinaci, 
což je slalom kombinovaný se super-
-G nebo se sjezdem. A na snowboardu 
jezdím paralelní slalom a paralelní obří 
slalom. 

Jak se ti líbí na naší škole, co 
známky? Bojíš se maturity? 
Tréninky mám bohužel pořád a škole 
je naštěstí nemusím přizpůsobovat, 
protože mám na Bankovní akademii 
individuální studijní plán. Zatím je 
pro mne maturita hodně vzdálená, 
i přesto, že je to už letos. Na zkoušku 
se ale těším a věřím, že to snad 
nebude problém. O svaťáku se budu 
hrozně moc učit a samozřejmě se 
i trochu bojím.

Máš určitě hodně tréninků, jak 
mezi nimi relaxuješ? 
(Smích.) Vždycky když mám čas na re-
lax, tak se učím. Takže všechny volné 
chvíle, které mám, trávím s učebnicemi. 

Jaký je vlastně rozdíl mezi 
disciplínami, které jezdíš? 
Snowboarding je hodně o lidech 
kolem, alpské lyžování je asi více 
konkurenční?

Rozdíl je hlavně v tom, že na snow-
boardu závodí jiná věková kategorie. 
Nebo alespoň na závodech, které 
objíždím já, což jsou Světové poháry, 
to tak je. Na lyžích jezdím teprve FIS 
závody a budu jezdit Evropský pohár. 
Na snowboardu je prostě cítit větší 
pohoda. Po závodě přijdou soupe-
ři, poblahopřejí a myslí to opravdu 
upřímně, protože příště přijdu zase 
já za nimi. Takhle to funguje a to mě 
baví.

Teď je tady ta obávaná otázka, 
na kterou musíš vždycky 
odpovídat a neděláš to moc ráda. 
Máš díky sportu více nápadníků? 
Díky sportu hodně nápadníků? Docela 
mě překvapila jedna věc. Nedávno se 
mě v jednom chatu asi čtyři kluci ptali, 
zda mám kluka a jestli bych s nimi 
nešla na rande. Dokonce po mně chtěli 
kontakty. S tím jsem si moc nevěděla 
rady. Jak se také dá zareagovat ve veřej-
né diskuzi, kde neměli ani fotku. Navíc, 
třeba to byla moje maminka, která mne 
testuje. (Smích.) 

Vždycky tvrdíš novinářům, že si 
chceš závody hlavně užít. Bude to 
tak i v Soči?
Já bych si přála, aby to tak bylo. Hlavně 
si to budu opakovat před startem, budu 
se o tom přesvědčovat, abych si to 
užila. Je to moje první olympiáda a dou-
fám, že bude skvělá.

Poraď nám, kam ti mohou 
kamarádi a spolužáci posílat 
vzkazy?
Nejlépe, ať se přidají na můj fanouškov-
ský profil na Facebooku. Budu se tam 
snažit být a odpovídat co nejčastěji. Je 
to sice pro mě trochu komplikované, 
protože já nejsem „počítačový“ typ, ale 
budu se snažit to dohnat. Budu tam pro 
své fanoušky.

Ester, děkujeme za rozhovor 
a hodně štěstí na olympiádě!
Děkuji!
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Vždycky když mám čas na relax, 
tak se učím
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Umístění 175 studentů vysokých a vyšších odborných škol 
na pracovních a odborných stážích patří k největším přínosům 
projektu. Přibližně 10denní stáže nepochybně povedou 
ke zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce.

Projekt ROZVOJ West Bohemia jde 
do závěrečné fáze

Kromě domácích stáží mohou stu-
denti a akademičtí pracovníci v rámci 
projektu vyjíždět také na zahraniční 
stáže. Přínosem těchto pobytů je 
mimo jiné zjištění, jak k problematice 
sítí a stáží přistupují zahraniční insti-
tuce terciárního vzdělávání. Podařilo 
se také vytvořit partnerskou síť více 
než 350 spolupracujících subjektů. 

Ta umožňuje propojení podnikatelů 
jako zástupců zaměstnavatelů se vzdě-
lávacími, výzkumnými a vývojovými 
organizacemi schopnými vytvářet a po-
sléze implementovat nástroje a aktivity 
vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti 
absolventů VŠ a VOŠ na daných regio-
nálních trzích práce. Síť bude udržována 
i po dobu udržitelnosti projektu a bude 
tak jedním z nástrojů usnadňujících 
prostřednictvím projektového portálu 
www.rwb.cz vzájemné kontaktování 
osob hledajících odpovídající uplatnění 
na trhu práce a potenciálních zaměstna-
vatelů. Dalším z výstupů bude Analýza 
klastrového potenciálu v Ústeckém, Pl-
zeňském a Karlovarském kraji jako opat-

ření umožňující další rozvoj spolupráce 
podnikatelských subjektů a dalších 
institucí zpracovaná odbornými řešiteli 
projektu. 

Realizované vzdělávací aktivity
V Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském 
kraji bylo za dobu trvání projektu zreali-
zováno mnoho vzdělávacích aktivit: od-
borné semináře, konference a tzv. SOFT 
semináře zaměřené na přípravu lidských 
zdrojů pro síť spolupracujících institucí. 
Poslední semináře nyní probíhají pro 
zájemce z cílové skupiny v Plzeňském 
kraji. V únoru 2014 se budou konat 
ve všech zmíněných krajích závěrečné 
konference věnující se za účasti domá-
cích a zahraničních odborníků tématům 
spojeným s klíčovými prvky regionální 
spolupráce. Zároveň budeme bilancovat 
nad přínosem a samotným průběhem 
projektu. 

O projektu
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 
realizuje projekt s názvem ROZVOJ West 
Bohemia – rozvoj partnerství v územ-
ní působnosti Ústeckého, Plzeňské-
ho a Karlovarského kraje (registr. č. 
CZ.1.07/2.4.00/31.0063) od 1. 3. 2012. 
Projekt, geograficky spadající do území 
třech zmíněných krajů, se zaměřuje 
na podporu spolupráce mezi podnika-
telským sektorem, institucemi terciál-
ního vzdělávání a výzkumnými a vý-
vojovými pracovišti podnikatelských, 

veřejných a neziskových organizací. 
Do projektu je kromě VŠFS zapojeno 
dalších šest partnerů z Ústeckého, Kar-
lovarského a Plzeňského kraje: Evropský 
institut pro rozvoj lidských zdrojů, o. s., 
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 
Regionální rozvojová agentura Ústecké-
ho kraje, a.s., SOFO Group, a.s., Techno-
logický park Chomutov, o.p.s. a Výzkum-
ný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Realizace 
projektu bude ukončena po 24 měsících 
realizace 28. 2. 2014. V současné době 
dochází k postupné finalizaci všech 
projektových aktivit a výstupů. 

Tržiště stáží a praxí
Více informací o projektu a plánovaných 
akcích získáte v kontaktním centru pro-
jektu, které vzniklo na studijním středis-
ku VŠFS v Mostě, nebo na projektovém 
portále www.rwb.cz. Na portále také 
bylo spuštěno tržiště stáží/praxí, které je 
vhodnou příležitostí pro studenty hle-
dající stáž/praxi nebo naopak pro firmy 
hledající stážistu k navázání kontaktu. 
Projekt byl podpořen z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.
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Václav Kohout // text 
Archiv // fotoZahraniční partneři projektu 

Fiktivní firmy pro 50+

O projektu Fiktivní firmy pro 50+ 
jsme vás již několikrát informovali. 
Tentokrát vám představíme zahranič-
ní partnery projektu.

Vedle naší univerzity a Institutu rozvoje 
evropských regionů, o.p.s., zřízeného 
Univerzitou Pardubice a Statutár-
ním městem 
Pardubice se 
do projektové-
ho partnerství 
zapojil sloven-
ský Štátný inšti-
tút odborného 
vzdelávania 
z Bratislavy 
(ŠIOV) a německý partner Internationa-
les Hochschulinstitut Zittau (IHI).

Mezinárodní síť institucí
Právě díky využití zkušeností zahranič-
ních parterů vzniká metodika projektu 
pilotně ověřovaná na kurzech pořá-
daných pro zájemce z cílové skupiny 
v Mostě a Pardubicích. Její součástí 
je zapojení cílové skupiny do prezen-
tací jimi vytvořených fiktivních firem 
na krajských, národních a mezinárod-
ních přehlídkách. Ověřená metodika 
bude dána k dispozici zástupcům 
cílových institucí, tedy vysokých škol 
a úřadů práce. Projektovou ambicí je 
nejenom zapojení cílových institucí 
do komunikační platformy projektu, ale 

také následný vznik mezinárodní sítě 
institucí využívajících principů fiktiv-
ních firem v dalším vzdělávání.

Internationales Hochschulinstitut 
Zittau
Právě proto byl do projektového 
partnerství zařazen IHI, zastoupený rek-
torem prof. Albertem Lohrem. Institut 
byl založen v roce 1993 jako univerzitní 
instituce svobodného státu Sasko. 
Zaměřuje se na otázky hospodářství, 
společnosti a životního prostředí, 
ve kterých se regionálně orientuje 
na střední Evropu a především na sou-
sední Polsko a Českou republiku. Vždyť 
téměř polovina z 200 studentů také 
pochází z obou uvedených zemí. IHI je 
pro projekt velice cenným partnerem, 

protože koncept 
fiktivních firem po-
chází právě z Ně-
mecka, kde byl 
původně používán 
pro zácvik nových 
pracovníků, a to již 
od druhé poloviny 
minulého stole-

tí. IHI proto disponuje mnohaletými 
zkušenostmi s aplikací fiktivních firem 
i mimo výuku na středních školách. 
Fiktivní firmy se zde aktuálně využívají 
pro praktické rekvalifikace nezaměstna-
ných. V současné době působí v Ně-
mecku největší počet fiktivních firem 
v zemích Evropské unie. 

Štátný inštitút odborného 
vzdelávania Bratislava
Druhým zahraničním partnerem projek-
tu je ŠIOV zastoupený ředitelem Ivanem 
Stankovským, který vznikl z Institutu 
přípravy mládeže (v roce 1994) přetrans-
formováním jeho činností a kompetencí 
v oblasti středního odborného vzdělá-
vání. Rozšířil je o metodické zabezpečo-

vání úloh v oblasti učňovského školství 
a zapojení do procesu vypracování pod-
kladů a stanovisek k návrhům koncepč-
ních materiálů, zákonů, norem, předpisů 
a základních pedagogických dokumentů 
pro oblast učňovského školství, včetně 
zajišťování aktivit souvisejících s meziná-
rodními aktivitami Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. To podpořilo 
spolu se slovenským ministerstvem 
sociálních věcí vznik Slovenské národní 
observatoře. Jejím posláním je sbírat 
a analyzovat informace o odborném 
vzdělávání v kontextu situace v Evrop-
ské unii. V oblasti fiktivních firem, které 
jsou na Slovensku prezentovány jako „ 
cvičné firmy“, vytvořil ŠIOV v rámci pro-
jektu „Transform“ již v roce 1994 první tři 
pilotní cvičné firmy. Zásadní posun pro-
blematiky fiktivních firem institut zajistil 
v roce 2005 projektem „Cvičná firma pre 
absolventov stredných škôl v Slovenskej 
republike“, ve kterém proškolil stovku 
lektorů cvičných firem. 

Cíle projektu
Projekt Fiktivní firmy pro 50+ realizuje 
VŠFS v oblasti zaměřené na meziná-
rodní spolupráci v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost. Hlavním cílem projektu je zvýšit 
efektivitu dalšího vzdělávání vedou-
cího ke zvýšení zaměstnatelnosti, a to 
formou podpory připravenosti cílové 
skupiny (osoby starší padesáti let) 
k samostatnému podnikání. Konkrétně 
se jedná o využití institutu „fiktivních 
firem“ v České republice zatím uplatňo-
vaného pouze ve středoškolském vzdě-
lávání, a to přizpůsobením jeho režimu 
pro další vzdělávání dospělých. 

Projekt je financován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Ověřená metodika 
bude dána k dispozici 
zástupcům cílových 
institucí …

Xadonia 01/14 PROJEKTY
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Před odjezdem jsem se trochu bála, 
je to místo, kde se žije jinak, než 
u nás, není tam tolik bezpečno, člo-
věk nikdy neví, co se může stát …

Měla jsem to stejně jako Pavla. I já 
cítila obrovský respekt. Samec gorily 
horské měří 180 cm, ale může to být 
až 2 metry. Váha dospělých kusů se 
pohybuje od 150 kg do 200 kg a žije 
v nadmořských výškách kolem 2200–
4000 m n. m. Nejdříve nás tedy čekal 
dlouhý přejezd do hor. Chvílemi jsme 
ani nevěřili, že se ze zelených pahorků 
Ernesta Hemingwaye vydrápeme s na-
ším autem tak vysoko, ale povedlo se. 
Bwindi Inpenetrable National Forest nás 
přivítal s otevřenou náručí. Stopování 
tzv. „Gorilla tracking“ nás čekalo hned 
druhý den. Ten večer jsme s Pavlou 
moc klidně nespaly, vítr burácel a mlátil 

vlnitým plechem na střeše naší chajdy 
a já jsem se celou dobu modlila, aby se 
vyčasilo a my je ráno našli.

Ranní vstávání
Ještě za tmy jsme vyrazili k bráně parku. 
Celé naší skupině byl přidělen ranger 
Steven, který byl zjevně veselá kopa. 
Dostali jsme pokyny, že nemáme gorily 
ničím dráždit, krmit a že si máme před 
vstupem do lesa sterilizovat ruce, aby 
gorily od nás nechytly bacily. Potom 
jsme našli skulinu v neprostupném 
porostu a vnořili se mezi křoviny 

a stromy. Bylo nám řečeno, že se máme 
držet při sobě a že budeme hledat tak 
dlouho, dokud nějaké gorily nenajde-
me. Podvědomě jsme se s Pavlou držely 
hned za Stevenem, cesta ubíhala, čas 
také a v pralese začínalo být pořádné 
vedro. Slunce si našlo cestu mezi stro-
my, zvuky džungle rezonovaly a ranní 
mlha stoupla. Teritorium goril se nám 
ukazovalo v celé své majestátnosti. Do-
stávali jsme se stále hlouběji do útrob 
lesa a cesta byla celkem exponovaná, 
nahoru, dolů, nahoru, dolů, o pády 
nebyla nouze. 

Stopování horských goril 
v Ugandě

Před odjezdem jsem se trochu bála, je to 
místo, kde se žije jinak, než u nás, není  
tam tolik bezpečno, člověk nikdy neví,  
co se může stát …

Diana Brennerová, Pavla Procházková // text 
Diana Brennerová, Pavla Procházková // foto

Václav Kohout // text 
Archiv // foto

Uganda není běžná africká země, kam zajedete na safari, 
vyfotíte velkou pětku, vyspíte se v luxusní „safari lodge“ při 
popíjení piva Nile special, pak si odskočíte k moři, nakoupíte 

suvenýry a frčíte zpět domů. 
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Stačilo, aby táta vydal svůj hrdelní 
zvuk a já se lekla, až se mi všichni 
rangeři smáli …
Najednou Steven zpozorněl a svoji 
vysílačku začal používat stále častěji. Už 
nevtipkoval, jeho výraz byl soustředěný. 
Komunikoval se stopaři, kteří v lese trá-
ví dny i noci, aby mohli udat souřadnice 
míst, na kterých gorilí rodiny jsou. Bez 
jejich práce by turista neměl žádnou 
šanci. Najednou jsem pocítila pod 
nohama cosi měkkého, ale bahno to ne-

bylo. Steven na nás začal dělat posunky, 
my se na sebe s Pavlou podívaly a bylo 
jasno. Je to tu! Kvůli tomu jsme tady! 
Adrenalin nám napumpoval všechny 

cévy k prasknutí a já se přistihla, jak 
se mi při sundávání krytky objektivu 
klepou ruce. V neprostupné zeleni něco 
zašustilo a zahlédly jsme černý stín. 
Krve by se v nás nedořezal.

Byla jsem jako ve snu, být 
na dosah od gorily.
Steven zastavil celou skupinu a znovu 
nás poučil. „Nyní jsme našli tlupu goril, 
můžete je pozorovat, fotit, nepřibližuj-
te se blíž jak na 10 metrů, hlavně ne 

ke stříbrohřbetým samcům.“ 
A bylo to na nás! Co teď? 
Kam dřív? Bát se, nebát? Ro-
dina se blížila a všichni jsme 
chtěli něco vidět, než gorily 
utečou. Co když se „táta“ 
naštve? Naše obavy byly ale 

zbytečné, nakonec jsme mezi nimi strávi-
li celou hodinu a byli jsme hodně blízko, 
endorfiny nás nasycovaly, naše nadše-
né pohledy se střetávaly. Mladé gorily 

kolem nás válely sudy, staré odpočívaly, 
hlavní samec „silverback“ nás pozoroval 
s respektem a my jeho ještě s větším. Pak 
najednou všichni ztuhli. Slyším za sebou 
jen hlasy. „Pavlo, nehýbej se“. Otočím se 
a vidím, jak všichni zírají Pavle k nohám. 
U jejích nohou seděla malá gorila a hrála 
si s přívěškem, co měla Pavla na batohu. 
Bomba! Ta malá hračka nám všem připra-
vila jedinečnou chvilku. 

Nejlepší bylo pár dní po návratu, 
když jsme prohlížely fotky, 
uvědomovala jsem si konečně, co 
jsem zažila.
Strávili jsme neskutečný den, uteklo to 
jako voda. Okamžik naprostého napl-
nění a absolutního klidu. A zda bych to 
doporučila? Vidět ta majestátní zvířata 
s černýma hlubokýma očima v jejich 
přirozeném prostředí. Vědět, že to není 
nic ochočeného, ale pravda. Pochopit 
svobodu Afriky. Odpověď je asi jasná.

V neprostupné zeleni něco 
zašustilo a zahlédly jsme 
černý stín. 
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11. 3. 2014

DEN OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ V MŠ

● rozšířená výuka angličtiny od 1. třídy

● vyučovací hodiny vedeny dvěma aprobovanými
 pedagogy

● třídy vybavené originál Montessori pomůckami 
 podporujícími přirozenou zvídavost
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