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Xadonia 02/14 EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři Xadonie,
Bankovní akademie slaví v letošním roce již 
20 let své existence. Možná si říkáte, proč 
by to mělo zrovna čtenáře univerzitního 
časopisu zajímat. Bankovka je nejenom členem 
Společenství škol, tedy v českých podmínkách 
unikátní soustavy různých stupňů vzdělávání 

od mateřské po vysokou školu, ale je také zakladatelkou 
Vysoké školy finanční a správní. Právě tam v prvních pěti letech 
existence vznikla idea soukromé vysoké školy, která mohla být 
v roce 1999 díky legislativní změně uvedena v život. A protože 
„matka“ je důležitá i pro každé dítě, tedy i pro nás – univerzitu, 
chceme jí tímto způsobem popřát. Začtěte se do šesti stránek 
věnovaných minulosti i současnosti Bankovní akademie. A určitě 
si přečtěte anketu se studenty, patřila k nejhezčím zážitkům mé 
novinářské kariéry. 

Nová rubrika Den s … se již v našem časopise ustálila. Tentokrát 
přinášíme vizitku prorektora pro vzdělávací činnost a vnější 
vztahy Petra Budinského. Vedle dne, který jsme s ním strávili 
a který byl od rána do večera naplněn prací pro univerzitu, jsme 
mu položili i několik otázek. A mám pocit, že odpovědi tohoto 
výjimečného manažera, skvělého pedagoga a vášnivého šachisty 
Vám mohou být v mnohém inspirací. Je s podivem, že si dokázal 
ve svém víc než přeplněném programu najít čas i na habilitaci, 
kterou v loňském roce úspěšně završil získáním docentury.
Toto jarní vydání je doslova nabité zajímavými články. Určitě si 
nenechte ujít rozhovor s Lukášem Andělem, studentem oboru 
Veřejná správa ve studijním středisku v Mostě, nebo náladou 
prodchnutou reportáž z Noci literatury s Davidem Prachařem.
Přeji Vám úspěšné završení studijního úsilí a krásné léto!
 

Vaše
Magdalena Straková
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Porada s asistentkou
Začíná normální pracovní 
den – příprava denní agendy, 
mailová korespondence, pod-

kladové materiály pro jednání. Program 
dne je nabitý vzhledem k tomu, že 
probíhá výuka a jsou připravena jedná-
ní s vnějšími partnery i interní jednání 
v rámci školy. 

International Office
Prorektor Budinský zahajuje 
jednání s vedoucím Internati-
onal Office Milošem Krejčím. 

Hlavním bodem jednání je příprava 
porady k IAUP (International Associati-
on of University Presidents), která je na-
plánována na 10 hodin. Kromě tohoto 
bodu zadává prorektor úkoly týkající se 
přípravy letních škol, studia mexických 
studentů na VŠFS a přípravy společné-
ho programu s čínskými univerzitami. 

Jednání J&T banka – GMC
Na jednání přichází personál-
ní ředitelka J&T banky Zita 

Václavíková, jako představitelka gene-
rálního partnera soutěže GMC (Global 
Management Challenge). J&T banka je 
generálním partnerem nejen v tomto 
akademickém roce, ale i v příštích dvou 
akademických rocích, a to v ČR i v SR. 
Dnešní jednání se týká mj. vyhodnocení 
letošního ročníku GMC, kdy týmy patro-
nované J&T bankou byly velmi úspěšné 
a postoupily do Světového finále, které 
proběhne v září v Soči. Hlavním bodem 
jednání je ale příprava dalšího roční-
ku soutěže, a to vzhledem k tomu, že 
Světové finále se uskuteční v příštím 
akademickém roce v Praze. J&T banka 
a VŠFS mají zájem na tom, aby byla tato 
akce organizačně, technicky i mediálně 
úspěšná. Je dohodnut harmonogram 
dalšího postupu, přičemž další schůzky 
se zúčastní i představitelé druhého gene-
rálního partnera soutěže – ŠKODA AUTO.

Porada IAUP
Prorektor Budinský zahajuje 
spolu s předsedou správní rady 
Emilem Šenkýřem společnou 

poradu International Office a odboru 
marketingu k přípravě zářijového setkání 
členů IAUP. Rektorka VŠFS Bohuslava 
Šenkýřová je členkou řídícího výboru 
IAUP a i díky tomu bude naše univerzita 
hostit v září tohoto roku zasedání IAUP. 
Příprava této významné akce vrcholí, 
takže na poradě je ke schválení předlože-
na struktura webu, přihlašovací formuláře 
a brožura sloužící k prezentaci této akce. 
Současně jsou zadány další úkoly, které je 
třeba splnit – dokončit jednání s hotelem, 
kde bude setkáni IAUP probíhat, připravit 
pozvánku na tuto akci a dokončit přípravu 
doprovodného programu pro účastní-
ky. Speciální pozornost bude věnována 
mediálnímu pokrytí, v této souvislosti 
proběhne porada s rektorkou VŠFS. 

Příprava porady ke kvalitě 
výuky + oběd
Přichází vedoucí pedagogické-
ho oddělení Štěpán Blahůšek 

ohledně přípravy porady ke kvalitě výu-
ky, která probíhá vždy v pondělí po ko-

legiu rektorky. Diskutován je program 
příští porady, přičemž jako nejdůležitěj-
ší jsou definovány následující tři body: 
vyhodnocení lednových/únorových 
státních závěrečných zkoušek z Ekono-
mie, výuka ekonomie v oboru Marke-
tingová komunikace a dalších oborech 
Fakulty sociálních věd a konečně nová 
koncepce výuky angličtiny na VŠFS od 
akademického roku 2014/2015. Po od-
souhlasení programu porady pokračuje 
diskuse u oběda v TIMu. Diskutuje se 
o změnách v organizaci akademického 
roku, procesu uznávání předmětů při 
přestupu z jiné vysoké školy na VŠFS 
a též o harmonogramu odevzdávání 
závěrečných prací.

Výuka AVFT na Vltavské
Výuka předmětu Aktuální vývoj 
na finančních trzích probíhá 
na VŠFS teprve druhým rokem, 

jedná se o předmět, jehož je prorek-
tor Budinský garantem a jehož obsah 
navrhl. Je to volitelný předmět, který si 
vybralo 25 studentů prezenční formy 
studia oboru Marketingová komunikace. 
Obsahem dnešní přednášky je dopad 
politiky Evropské centrální banky (ECB) 
na finanční trhy, a to především na dlu-
hopisové trhy. Prorektor vysvětluje, jak 
se změnila politika ECB po nástupu Maria 
Draghiho do čela ECB a které jeho kroky 
stabilizovaly situaci v Eurozóně. Výuka 
probíhá seminární formou, kdy prorek-
tor klade studentům otázky a kterýkoli 
student může odpovědět. Studenti jsou 
tázáni například na výši výnosů desetile-
tých dluhopisů v ČR a v Německu a tyto 
výnosy jsou dávány do souvislosti s vý-
nosy srovnatelných dluhopisů některých 
problémových zemí Eurozóny, například 
Itálie nebo Španělska. Na závěr výuky 
prorektor Budinský oceňuje studenty 
s nejvíce správnými odpověďmi, což má 
vliv na jejich celkové hodnocení z před-
mětu AVFT. 

Konzultace k DP
Na konzultaci k diplomové 
práci přicházejí 4 studentky 

Den s …  
Petrem Budinským

Redakce // text
Daniel Hamerník, archiv // foto
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navazujícího magisterského studia – 
všechny z oboru Finance a finanční 
služby. Vzhledem k tomu, že se blíží 
termín odevzdání diplomových prací, 
jedná se o jednu z posledních konzul-
tací. Všechny studentky již předklá-
dají kompletní práci, přičemž zbývá 
dopsat závěry prací a práce upravit 
do finální podoby. Jedná se o společ-
nou konzultaci všech 4 studentek, což 
prorektor Budinský využívá k tomu, 
aby studentkám poradil, jak připravit 
prezentaci a na co se soustředit při 

vlastní obhajobě předkládané diplo-
mové práce. Jedna ze studentek bude 
muset požádat o prodloužení termínu 
odevzdání diplomové práce o dva týd-
ny vzhledem k tomu, že bude potřeba 
ještě zpřesnit některé závěry v její práci. 
Na závěr konzultace stanovuje prorek-
tor Budinský termín odevzdání diplo-
mové práce a upozorňuje studentky na 
nutnost prověření práce antiplagiátor-
ským systémem. 

Hromadná konzultace 
z matematiky na Estonské
Jedná se již o druhou hro-
madnou konzultaci z mate-

matiky v letním semestru, přičemž té 
první konzultace se zúčastnilo asi 50 
studentů. V 16 hodin je v kongresovém 
centru odhadem 60 studentů a při-
cházejí stále další. Přestože prorektor 
Budinský vyučuje matematiku pouze 
v jedné studijní skupině kombinované 
formy studia, je zde více než polovina 
studentů prezenční formy studia. Stu-
denti přišli, aby si procvičili na příkla-
dech probranou látku. Jeden příklad 
střídá druhý a dvě hodiny utekly jako 
voda. Během dvou hodin konzultace 
odešli snad jen tři studenti, takže se 
zdá, že se nikdo nenudil. Studenti si 
domů odnášejí kolem čtyřiceti vyřeše-
ných příkladů, ale prorektor je upo-
zorňuje, že i když látku pochopili, je 

důležité, aby si všechny příklady znovu 
spočítali sami. 

Galavečer Klubu 
finančních ředitelů (CFO)
v Grand Hotelu Bohemia
Galavečer začal už v 18:00 

panelovou diskusi, kterou vede prezi-
dent klubu CFO Dean Brabec na téma 
finanční řízení v podnicích. Vzhledem 
k tomu, že VŠFS je partnerem klubu 
CFO, účastní se celého večera kromě 
prorektora Budinského i rektorka VŠFS 
Bohuslava Šenkýřová a předseda správ-
ní rady VŠFS Emil Šenkýř. V 19:30 končí 
panelová diskuse a začíná každoroční 
vyhlašování nejlepšího finančního ředi-
tele roku. Ceny za VŠFS předávají třem 
oceněným finančním ředitelům rek-
torka Šenkýřová a prorektor Budinský, 
přičemž rektorka uděluje ještě unikátní 
cenu ve formě bezplatného studia MBA 
na VŠFS „talentu roku“ – perspektivní-
mu mladému finančnímu řediteli. Po 
předání cen pokračuje slavnostní večer 
neformální diskusí mezi zúčastněnými. 
Celá akce se ukazuje být velmi důleži-
tou z hlediska net-workingu vzhledem 
k tomu, že jsou přítomni finanční 
ředitelé mnoha důležitých společností. 
VŠFS je zde též propagována vystave-
nými roll-upy. Ve 22 hodin je náročný 
den u konce a prorektor Budinský 
odjíždí domů.

Naše univerzita letos slaví 
15. narozeniny. Pamatuji si, že když 
jsi před mnoha lety nastupoval, 
varoval jsi mě, že s námi zůstaneš 
nejdéle rok. Naštěstí se Tvoje 
prognóza nenaplnila. Co Tě tehdy 
přesvědčilo, abys s námi zůstal 
a šel s námi do toho rizika, jakým 
tehdy soukromá vysoká škola byla?

Tak je pravda, že když jsem před 14 lety 
nastoupil na VŠFS, bral jsem to opravdu 
jako dočasné zaměstnání. I když jsem 
již předtím pracoval 10 let na ČVUT, 
tak jsem pak začal pracovat v bankov-
nictví a začal se zajímat o kapitálový 
trh. Vůbec mě nenapadlo, že bych se 
vracel k učení – tedy až do té doby, kdy 
jsme se spolu setkali a ty jsi mi nabídla 

spolupráci. Musím říci, že mě to zaujalo 
jako velká výzva, protože škola fun-
govala teprve druhým rokem a měla 
v okamžiku mého nástupu pouze 350 
studentů. Samozřejmě jsem to vnímal 
jako určité riziko, ale to k podnikání 
patří a mně se od začátku líbilo, že jsi 
školu řídila jako podnik a věřil jsem, že 
se postupem času stane podnikem vel-
mi úspěšným. Samozřejmě podnikem 
se specifickým předmětem podnikání, 
k němuž jsem měl díky svému předcho-
zímu působení velmi blízko. Navíc jsem 
mohl též promítnout své zkušenosti 
z oblasti finančních trhů do výuky.

VŠFS prošla za tu dobu obrovskou 
změnou. Jak to vnímáš Ty? Co je 
pro Tebe těmi body zlomu?

Tak některé věci si i po těch 14 letech 
pamatuji naprosto přesně, například 
jsme si říkali, zda bude mít naše škola 
někdy více než 1000 studentů, a po-
kud ano, tak jestli to bude do 10 let. 
Nakonec to trvalo škole jenom dva roky, 
kdy jsme tuto hranici překonali, a pak 
už počet studentů rostl velmi rychle 
až na 5800 studentů. To by samozřej-
mě nebylo možné ani udržitelné bez 
kvalitních studijních programů – zde 
byla takovým mezníkem v rozvoji školy 
akreditace navazujících magisterských 
oborů a poté v roce 2009 akreditace 
doktorského studijního oboru Finance 
a s tím spojený statut univerzity. Dalším 
mezníkem byla akreditace studijních 
oborů v angličtině a vytvoření obo-
rů Joint Degree, což přispělo k další 

Rozhovor s Petrem Budinským

Xadonia 02/14 DEN S OSOBNOSTÍ
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internacionalizaci školy a nárůstu počtu 
zahraničních studentů. Zde je klíčová 
více než 10letá spolupráce s americkou 
univerzitou City University of Seattle, 
jejíž program MBA nabízíme studentům 
buď samostatně nebo v rámci výše 
zmíněních oborů Joint Degree.

Do Tvé gesce spadá mj. vzdělávací 
činnost a řízení pedagogického 
procesu univerzity, tedy vlastně 
její gró. Co považuješ za naše silné 
a slabé stránky v této oblasti?
Především se snažíme o to, aby měla vý-
uka na naší univerzitě vysokou kvalitu. 
Tu zabezpečujeme pomocí špičkových 
pedagogů – nejen profesorů a docen-
tů, ale též odborníků z praxe. Kvalitu 
našich studijních programů, pedagogů 
i výuky osvědčují získané mezinárodní 
certifikáty Diploma Supplement Label 
a ECTS Label, kde ECTS Label je oce-
něním kvality univerzity za správnou 
implementaci a užití kreditního systé-
mu ve všech studijních oborech. Tento 
certifikát je nejprestižnějším evropským 
oceněním a jeho získáním se VŠFS řadí 
jako jediná soukromá vysoká škola k 11 
renomovaným veřejným vysokým ško-
lám v České republice, které též tento 
certifikát získaly. VŠFS věnuje velkou 
pozornost také kvalitě bakalářských 
a diplomových prací a procesu spojené-
mu s jejich obhajobou. V této souvis-
losti došlo v posledním roce k oddělení 
státní závěrečné zkoušky od obhajoby 
výše zmíněných závěrečných prací, což 
vedlo ke zvýšení úspěšnosti studentů 
u této zkoušky. I přesto je i v pedago-
gickém procesu stále co zlepšovat – 
u některých předmětů chybí podpora 
moderní studijní literaturou a je třeba 
též dopracovat některé studijní opory. 

Patříš stabilně k nejlépe 
hodnoceným pedagogům 
univerzity, velmi často Tě studenti 
hodnotí jako pedagoga, který 
dokáže matematiku naučit 
každého, což je jistě velká 
poklona. Co pro Tebe osobně 
znamená pedagogická činnost?
Tak musím říci, že i po téměř 25 letech 
učení mě výuka stále baví a napadají mě 
stále nové postupy, jak látku vysvět-
lit. Také je důležité, že jsou do výuky 
zaváděny stále nové předměty, takže je 
výuka obohacována i tematicky. V minu-
lém akademickém roce jsem zavedl pro 
studenty oboru Marketingová komu-

nikace nový předmět Aktuální vývoj 
na finančních trzích. Tento volitelný 
předmět rozšiřuje spektrum znalostí stu-
dentů tohoto oboru o tematiku, kterou 
v jiných předmětech nestudují a o kte-
rou se mnohdy ani nezajímali. V tomto 
akademickém roce jsem tento předmět 
učil již po druhé a přihlásilo se kolem 70 
studentů. Obsahově se jedná o předmět 
podobný předmětu Oceňování finanč-
ních investic nabízený studentům oboru 
Řízení podniku a podnikové finance, 
přesto je nutné tento předmět vyučovat 
studenty oboru Marketingová komuni-
kace úplně jinak, a to právě vzhledem 
k jejich jinému směřování i jiným znalos-
tem. Co se týče matematiky, tak tam je 
výuka obtížná vždy vzhledem k tomu, že 
studenti mají z tohoto předmětu strach 
a jejich předběžné znalosti nejsou 
v průměru příliš vysoké. O to důležitější 
je zvolit adekvátní metody výuky. 

Nedávno jsi dosáhl mimořádného 
úspěchu, když jsi habilitoval 
a získal docenturu. Při Tvém 
vytížení klobouk dolů, byl to jistě 
mimořádný výkon. Nicméně mi to 
nedá, abych se nezeptala. Plánuješ 
ještě další „kariérní“ postup?
V rámci procesu habilitace jsem v uply-
nulém akademickém roce napsal knihu 
Modelování dluhopisových portfolií, 
kterou vydalo naše nakladatelství 
Eupress a kromě toho mi vyšlo něko-
lik recenzovaných odborných článků 
v zahraničí i v České republice. Habili-
tační přednáška proběhla v prosinci na 
VŠE a celý proces habilitace je završen 
v tomto měsíci předáním příslušného 
dekretu. Vzhledem k náročnosti celého 
procesu se v tomto a v příštím akade-
mickém roce soustředím hlavně na pro-
cesy uvnitř školy, za které odpovídám 
– budu se tedy soustředit převážně na 
další zlepšení fungováni pedagogického 
procesu a budovat zahraniční vztahy.
 
Za ta léta, co se spolu známe, 
už něco vím i o Tvých koníčcích. 
Určitě k nim patří šachy. Jak jsi se 
vlastně k tomuto sportu dostal?
Šachy mě naučil hrát můj tatínek, když 
mi bylo 6 let a od té doby hraji s pře-
stávkami vlastně pořád. Rád mám hlav-
ně bleskové partie, kdy každý z hráčů 
má na celou partii jen 5 minut. Šachy 
jsou krásné v tom, že vyžadují strate-
gické i taktické myšlení a že nabízejí 
velké množství pozic a variant. Jsem 

Jméno: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Věk: 54
Stav: ženatý
Počet dětí: 3
Vzdělání: 
MFF UK Praha (RNDr. 1984, CSc. 1990)
VŠE Praha (doc. 2013)

Čím se živí:
Prací pro VŠFS

Kde se angažuje:
● Prorektor VŠFS pro vzdělávací činnost 

a vnější vztahy
● Předseda oborové rady doktorského 

oboru Finance
● Člen Vědecké rady VŠFS
● Reprezentant VŠFS v americké, kanadské 

a britské obchodní komoře
● Organizace soutěže GMC v ČR a SR
● Člen mezinárodní poradní komise UANL 

Mexiko
● Reprezentace City University  

of Seattle v ČR

Koho respektuje: lidi, kteří
● v životě něco dokázali 
● umí přesvědčit a nadchnout kolegy pro 

nové myšlenky 
● snesou kritiku a umějí se z ní poučit 

Co nesnáší: lidi, kteří
● příliš mnoho mluví, místo aby pracovali
 píší dlouhé maily, místo aby jednali 

osobně
● kritizují, ale nejsou sami schopni přijmout 

konstruktivní kritiku

Největší kulturní zážitek z poslední doby: 
film Vlk z Wall Street

Osobní data

Xadonia 02/14 DEN S OSOBNOSTÍ



07

rád, že naše univerzita v letošním roce 
uspořádala už po čtvrté šachový přebor 
středních škol a též že začíná působit 
Šachový klub VŠFS.

A co Tvoje další hobby a záliby. 
Poděl se s našimi čtenáři o to, co Ti 
dělá radost?

Když se ještě na chvíli vrátím k šachům, 
baví mě řešit nejrůznější šachové úlohy, 
především úlohy tzv. retrográdní ana-
lýzy, kdy ze zadané pozice musíte přijít 
na to, co se na šachovnici odehrálo 
předtím. Také mě baví řešení mate-
matických a logických úloh, které pak 
dávám pro oživení studentům v hodi-

nách matematiky, přičemž studenti mi 
pak posílají řešení těchto úloh. Kromě 
toho hraji rád tenis a volejbal, cestuji 
a čtu knihy. 

Vím, že máš krásnou rodinu, ve které 
jsi obklopen ženami. Jak se vlastně 
daří Tvým dcerám? Potatily se?
Mám radost, že se dcerám daří studium 
na vysoké škole, že se věnují studiu 
cizích jazyků a že je baví sport. Bohu-
žel se mi je nepodařilo přesvědčit, aby 
hrály šachy. 

Jsi v nejlepších letech, konečně 
muži nestárnou. Máš nějaký sen, 
tužbu, se kterou se můžeš svěřit?
Myslím si, že je důležité mít svoje sny 
a mezi ty moje patří, aby se mi i nadále 
vše dařilo v osobním i v pracovním 
životě. 

Děkuji za rozhovor!

Rozhovor vedla rektorka univerzity  
Bohuslava Šenkýřová

registruj se na

WWW.VSFS.CZ/PARTY

hvězda večera

CHINASKI

Xadonia 02/14 DEN S OSOBNOSTÍ
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V té době vedle velké čtyřky (ČS, KB, 
ČSOB a IPB) existovalo několik desí-
tek malých a středních bank, vzni-
kalo množství nových bankovních 
produktů a byl nedostatek kvalifiko-
vaných pracovníků. 

Do bank se nabíraly prodavačky, 
kadeřnice … A tak se zrodila myšlenka 
akreditovat maturitní studium s před-

mětem bankovnictví. Krátce nato 
vznikla v Bankovní akademii fiktivní 
banka Academia, která pracovala se 
skutečným bankovním softwarem 
a vedla účty fiktivním firmám nejen 
z ČR. Studenti trénovali postupy při 
poskytování bankovních produktů, 
na praxi chodili do bank a do školy 
povinně „ve společenském oblečení, 
chlapci krátce střiženi, bez náušnic, 

piercingů, apod.“ (citováno ze Školního 
řádu). To je dnes už dávno minulostí. 
Bohužel? I když soukromé střední školy 
vznikaly jako houby po dešti, Bankovní 
akademie rozhodně patřila mezi ty 
prestižní. Mezi pedagogy bylo několik 
s bankovní praxí a vědecko-pedagogic-
kou hodností. Proto byla často úspěšná 
v konkurenci se zahraničními vzděláva-
cími firmami. 

Psal se rok 1993, já pracovala v Komerční bance a od dětství 
snila o „svojí“ škole. Z KB odcházel pan Koláček a vyzval mě, 
ať s ním založím Bankovní akademii jako vzdělávací zařízení 

pro finanční instituce. 

Bohuslava Šenkýřová // text
Archiv // foto Jak šel čas 

s Bankovní akademií

Xadonia 02/14 TÉMA VYDÁNÍ



09

Pomaturitní studium
Zejména pomaturitní studium bylo 
velmi vyhledávaným. Ve spolupráci 
s Česko-německou obchodní a průmy-
slovou komorou a německými banka-
mi jsme několik let realizovali duální 
studium Bankkaufmann. Nenacházelo 
ale pochopení u MŠMT, a tak bylo jen 
otázkou času, kdy skončí. Bohužel. 
Určitě tomu napomohla i nepříznivá 

situace koncem 90. let. To už ale pár let 
fungovala tzv. „voška“ a díky novému 
zákonu o vysokých školách se inten-
zivně pracovalo na projektu soukromé 
vysoké školy. Byl to zatím největší 
úspěšný projekt, který v Bankovní 
akademii vznikl. VŠFS získala v roce 
1999 státní souhlas. Tím došlo v Ban-
kovní akademii k „velkému třesku“. Do 
nového subjektu postupně přešla část 

nepedagogických i pedagogických pra-
covníků. A také se začala rodit myšlen-
ka dnešního Společenství škol.

Nová etapa Bankovní akademie
Pro Bankovní akademii začíná „nová 
etapa“. A zatím co je s rozvojem 
bakalářského studia na VŠFS studium 
na BA – VOŠ utlumováno, vzniká nový 
projekt víceletého gymnázia. Třebaže 

akreditace vůbec 
nebyla jednodu-
chá, podařila se 
a BAG se stěhuje 
do krásných pro-
stor v Kodaňské, 
zrekonstruovaných 
za velkého přispění 
MČ Praha 10.

Skutečností je, že situace po 20 letech 
je zcela jiná. A Bankovní akademie 
se také mění, protože jinak by neob-
stála v ohromné konkurenci zejména 
státních středních škol. Je jich určitě 
víc, než kolik by mělo vzhledem k počtu 
žáků, kteří opouštějí 9. třídy. Já ji krátce 
po založení VŠFS z pozice ředitelky 
opustila a zůstala s ní ve funkci před-
sedkyně představenstva. 

Hodně štěstí do dalších let
Dnešní ředitelce Janě Bílkové přeji, 
aby dokázala udržet kvalitní pedago-
gický sbor na střední odborné škole 
(i přes neustálý pokles počtu žáků) i na 
víceletém gymnázium, které každým 
rokem narůstá o další ročníky a získává 
většího povědomí veřejnosti. Aby naši 
„Bankovku“ opouštěli kvalitní absolven-
ti, kteří budou pokračovat ve studiu na 
VŠ nebo najdou uplatnění ve finančních 
institucích. Do bank se nabíraly 

prodavačky, kadeřnice… A tak 
se zrodila myšlenka akreditovat 
maturitní studium s předmětem 
bankovnictví. 

Vizitkou každé školy, a Bankovní aka-
demie v tomto není výjimkou, jsou její 
absolventi. Bankovní akademie má svoje 
ovečky rozeseté po celé České republice, 
řada z nich se uplatnila na zajímavých 
pozicích. Nás ale tentokrát zajímalo, jak 
na svoje studentská léta vzpomínají. 

Jakub Boudník:
Na studium na Bankovní akademii vzpomí-
nám jen v dobrém, výborná třída, profesoři na 
vysoké úrovni a zároveň s lidským přístupem 
ke studentům.

Jan Salaj:
Bankovní akademii jsme doslova milovali 
a roky zde strávené patřily k těm absolutně 
nejlepším!! Od krásných moderních prostor 
a učeben, přes nejlepší profesory, kteří byli na-
prosto fantastičtí až kamarádští. Velmi osobní 
přístup! Do této školy jsme se, a to nebudu 
mluvit jen za sebe, ale i za spolužáky, každé 
ráno moc těšili! Významná věc byla, že jsme 
chodili na praxe do bank a díky tomuto jsme 
se dostali právě do bank! Jsme opravdu pyšní, 
že jsme byli součástí Bankovní akademie! 

Také tuto školu osobně doporučuji všem mým 
známým! Někteří z nás zde potkali i životní 
lásky. Chtěli bychom Bankovní akademii 
popřát mnoho úspěchů, spoustu studentů, 
kteří budou celý život vzpomínat a děkovat 
této krásné škole, která sídlí v srdci pražského 
Žižkova.

Hana Keprtová:
Byla to procházka růžovým sadem.

Monika Petrovičová:
Na studium vzpomínám vždy s úsměvem na 
rtech. Skvělé prostředí, přátelská až skoro 
rodinná atmosféra. Specializovaná výuka ban-
kovnictví byla pro mě velkým přínosem. Další 
studium na VŠFS bylo již spíše obecné. Díky 
této specializaci jsem si velmi snadno našla 
práci v oboru. I když teď již tři roky v oboru 
nepracuji, věřím, že se mi zkušenosti budou 
dále hodit.

Barbora Žáčková:
Byla to skvělá doba. Studovala jsem zde pouze 
čtvrtý ročník, a kdybych tu možnost měla už 
dřív, nastoupila bych už v prváku. Učitelé byli 

na úrovni a dokázali vysvětlit za jednu hodinu 
tolik, že nebyl problém se pak připravit doma 
k maturitě. Mezi kantory a studenty bylo 
přátelské prostředí, ale respekt nechyběl. Měla 
jsem i štěstí na spolužáky a tak vždy, když 
vzpomínám, musím se usmát.

Martin Havlík:
Nejraději vzpomínám ne svého třídního, pana 
profesora Soukupa – nejlepšího třídního, jaké-
ho jsem kdy měl.

Michal Vítek:
Na BA vzpomínám v dobrém (až na některé 
předměty, které jsem moc nemusel). Nejvíce 
jsem si cenil ochoty ze strany školy v nacházení 
řešení otázek týkajících se studia.

Andrea Křikavová:
Na studium na BA vzpomínám dodnes ráda. 
Dostalo se mi kvalitního vzdělání a mimo 
to jsem si zde našla kamarády, se kterými se 
vídám dodnes, a všichni na zde strávená léta 
vzpomínáme. Zažila jsem zde spoustu legrace, 
ale i vypjatých situací, přesto na léta strávená 
na BA vzpomínám velmi ráda.

Absolventi vzpomínají

Xadonia 02/14 TÉMA VYDÁNÍ
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Někdo je vítal jako instituce, které 
pozvednou úroveň vzdělání, jiní je 
vnímali jako „odkladiště“ dětí tehdy 
se rodících zbohatlíků. Větší část ve-
řejnosti na ně hleděla s pochybnost-
mi. Přesto o ně zájem byl, zejména 
když si vytvářely alternativní formy 
výuky či nabízely nové vzdělávací 
obory – věc do té doby nevídaná. 

Postupně jich přibývalo a jejich konku-
rence rostla. Některé se jen tak mihly 
naší školskou soustavou a upadly v za-
pomnění. Pokud se soukromá škola udr-
žela dvacet let a je o ni i přes klesající 
populaci adeptů stále zájem, vypovídá 
to hodně o její kvalitě. A také o erudici 
a schopnostech Bohuslavy Šenkýřové, 
která Bankovní akademii založila. Česká 
společnost prošla za tu dobu vývojem, 
měnily se i požadavky na vzdělání, 
s růstem soukromých vysokých škol 
například klesal zájem o vyšší odborné 
vzdělání, i tomu se musela Bankovní 
akademie přizpůsobit.

Já jsem v Bankovní akademii čtyři roky, 
mohu tedy zhodnotit její vývoj za toto 
období. Proto jsem požádala Ludmilu 
Poklopovou, aby se s námi podělila 

o své vzpomínky. Myslím, že je tou nej-
povolanější, pamatuje vznik Bankovní 
akademie, určitou dobu stála v jejím 
čele. Zde je tedy výlet do minulosti:

Bankovní akademie pohledem 
nestorky sboru L. Poklopové
Starý žižkovský činžák, typický pavlačo-
vý dům. Jeden z mnoha objektů, které 
kolemjdoucí míjeli bez povšimnutí. To 
byla budova ve Vlkově 12 před dvaceti 
lety. Bezvýznamné číslo popisné. Tehdy 
pojala Bohuslava Šenkýřová záměr zřídit 
v této budově soukromou střední a vyšší 
odbornou školu. A protože u ní od zámě-
ru k realizaci nikdy nevedla dlouhá cesta, 
dům ve Vlkově ulici brzy ožil. Nejprve 
stavebním ruchem, jehož výsledkem byla 
krásně zrekonstruovaná budova, ve které 
by těžko někdo rozpoznal bývalý ošklivý 
činžák. Nové učebny, nadstandardní 
vybavení, uzavřený klidný komplex jako 
stvořený pro vzdělávací instituci brzy 
začal vítat první studenty. Bankovní 
akademie byla na světě! Zaměření studia 
na bankovnictví a pojišťovnictví se stalo 
žádaným oborem, k atraktivitě školy 
pak přispělo i tzv. duální, kooperativní 
vzdělání ve spolupráci s ČNOPK nabízejí-
cí studentům vedle českého absolutoria 

a získání titulu DiS. i odpovídající němec-
kou certifikaci. 

Avšak žádnou školu netvoří jen stu-
denti, zárukou její kvality je především 
pedagogický sbor. I v tomto směru přá-
la Bankovní akademii šťastná hvězda. 
Přicházeli skuteční odborníci, nároční 
a fundovaní profesionálové v pravém 
smyslu toho slova. Pomáhali spoluvy-
tvářet nejen bezpočet učebních plánů, 
osnov a programů, ale svým pracovním 
nasazením, obětavostí a zásadovostí 
vedli studenty k systematické práci, 
k práci na sobě, bez které není úspěchu 
v ničem. A výsledky na sebe nedaly 
dlouho čekat. Bankovní akademie 
získávala renomé. Umísťovala se na 
předních příčkách v celostátních tes-
tech SCIO v cizích jazycích (angličtině, 
němčině) a ekonomice, její absolventi 
ve velké většině úspěšně pokračovali 
v dalším studiu na vysokých školách. 
V tomto roce slaví Bankovní akademie 
20 let. Je to tedy mladá dáma, která má 
vlastně celý život ještě před sebou. Co jí 
tedy přát ze všeho nejvíc? Jistě věr-
nost atributům, na kterých začala před 
dvaceti lety stavět a které by neměla 
nikdy opustit – věrnost kvalitě vzdělání 
a náročnosti na sebe i na druhé. 

Zrod gymnázia
Tolik L. Poklopová. A nyní mi dovolte, 
abych i já zavzpomínala na dobu, kdy 
jsem nastoupila do Bankovní akademii. 
Když mne B. Šenkýřová oslovila s nabíd-
kou na funkci ředitelky, opět v Bankovní 
akademii vládl čilý stavební ruch. Ten-
tokrát nikoliv ve Vlkově, ale v Kodaňské 
ulici – do naší rodiny přibylo osmileté 
gymnázium. Tehdy ještě miminko – dvě 
třídy a v nich 46 žáků. Výuka probíha-
la v prostorách Vysoké školy finanční 
a správní a dodnes se traduje, jaký 
rozruch na důstojné akademické půdě 

Dvacet let BAJana Bílková // text
Archiv // foto
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způsobil vpád dvanáctiletých puber-
ťáků.

Ale v září 2010 jsme se již stěhovali do 
nádherně zrekonstruované budovy. 
A to „nádherně“ myslím vážně – každý 
návštěvník nám ji chválí. A opět se 
potvrdila zkušenost a předvídavost 
B. Šenkýřové – právě gymnázium má 
dnes nejvíce studentů. Jak jsem se již 
zmínila, plynoucí léta s sebou přinesla 
změnu poptávky po oborech vzdělává-
ní a tomu jsme se museli přizpůsobit. 
Pro klesající počet zájemců byl utlumen 
program vyššího odborného vzdělá-
vání. V loňském roce se nám podařilo 
zareagovat rychle na poptávku pracov-
ního trhu a otevřeli jsme nový obor – 
Bankovnictví a pojišťovnictví v dálkové 
formě studia, kde umožňujeme zájem-
cům o studium podle individuálního 
studijního plánu ve zkrácené formě.

Proč si vybrat Bankovní akademii?
Vzhledem k populační křivce je konku-
rence mezi středními školami v Praze 
velmi silná. Jaký je tedy argument pro 
volbu Bankovní akademie? Kvalita. Kva-
lita vzdělávání i mezilidských vztahů. 
Absolventi naší střední i vyšší odborné 
školy vždy našli dobré pracovní uplat-
nění, mnozí z nich pokračovali a po-

kračují, rovněž úspěšně, ve studiu na 
vysokých školách. V tolik diskutovaných 
státních maturitách dosahujeme velmi 
dobrých výsledků. Ve chvíli, kdy píši 
tento článek, jsme obdrželi výsledky 
písemné části letošní maturity našich 
studentů SOŠ z českého a anglického 
jazyka – všichni uspěli a nejhorší znám-
ka bude dvojka!!!

Na hodnocení úspěšnosti našich ma-
turantů – gymnazistů denního studia 
si musíme počkat do příštího školního 
roku. Zatím jich v minulém roce odma-
turovalo jedenáct a ve státních maturi-
tách všichni uspěli. O kvalitě gymnázia 
však hodně vypovídá i to, že rodiče 
naši školu doporučují svým známým. 
Počet studentů gymnázia se každoroč-
ně zvyšuje nejen příchodem nových 
žáků prvního ročníku. Zaznamenáváme 
i přestupy z jiných gymnázií, vzdělávají 
se u nás studenti ze zahraničí. Každým 
rokem se stále aktivněji zapojujeme do 
vědomostních olympiád. Máme i úspěš-
né řešitele, kteří přes obvodní kola po-
stupují do celopražského. Úspěch jsme 
slavili v olympiádě z českého, anglické-
ho a španělského jazyka, ze zeměpisu, 
v soutěži Matematický klokan a ve 
finanční gramotnosti. V soutěži Mladý 
Démosthenes každoročně postupujeme 

do celorepublikového kola, nic jiného 
nebereme! Naši studenti Bankovní 
akademii také vždy skvěle reprezentují 
na různých akcích – Schola Pragensis, 
Veletrh fiktivních firem a řadě dalších.

Je pravdou, že ke kvalitě výuky přispívá 
i velmi dobré materiální zabezpečení – 
počítačové vybavení, moderní laboratoř 
a další pomůcky. Nesmírně nám pomáhá 
úzká spolupráce s Vysokou školou finanč-
ní a správní. Musím se upřímně přiznat, 
že i já jsem dříve pohlížela na soukromé 
školy s mírnou nedůvěrou. Očekávala 
jsem, že se zde setkám s rozmazlenými 
a línými dětmi z „lepších rodin“. Možná 
to tak někde je, ale v Bankovní akademii 
rozhodně ne. To jsem poznala velmi rych-
le a po prvním měsíci svého působení 
jsem žákům veřejně přiznala, jak jsem 
ráda, že jsem se mýlila. 

V anketě, která se uskutečnila na jaře 
mezi žáky SOŠ, je jako jeden z největ-
ších kladů uvedeno přátelské prostředí, 
individuální přístup vyučujících a jejich 
zájem o studenty. Pro mnoho pedago-
gů je Bankovní akademie srdeční záleži-
tost a zdá se, že žáci to také vnímají.

Milá Bankovní akademie, všechno 
nejlepší.
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Slovní spojení mezilidské vztahy je jedním z leitmotivů 
všech příspěvků, které se týkají Bankovní akademie. 
Vztahy v kolektivu, přístup pedagogů ke studentům, je-
jich ochota pomáhat i s jinými než studijními problémy 
– to všechno je důležitou součástí atmosféry školy. 

I proto byly jednou z baterií otázek položených studentům 
střední odborné školy v letos v březnu. Šetření prováděla 
Katedra sociologie Vysoké školy finanční a správní. Přináší-
me část výsledků zaměřených právě na oblast mezilidských 
vztahů.

Jak studenti vnímají mezilidské vztahy na Bankovní akademii

Celkové podmínky pro studium na BA

Zájem pedagogů o situaci studentů Přístup pedagogů k výuce Vztahy mezi lidmi ve škole
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Škola připravuje pro své žáky kaž-
doročně široké spektrum zájmových 
aktivit. V dětství a dospívání je velmi 
důležité, aby dítě mělo co nejpest-
řejší nabídku. Bankovní akademie 
úspěšně spolupracuje s Institutem 
celoživotního vzdělávání Bankovní 
akademie a nabízí svým žákům velmi 
zajímavé kroužky, které vedou učite-
lé a přátelé školy.

První studenti gymnázia vstoupili na 
půdu Bankovní akademie před sedmi 
lety. Chodili jsme do Stromovky na 
brusle, pouštěli draky v parku, učili se 
fotografovat, chovali pískomily, hráli 
jsme divadlo, vydávali školní časopis 
Křik sekundy, založili šachový klub.

Bankovní akademii navštěvují velmi ta-
lentovaní žáci. Škola podporuje mimo-
školní aktivity, které rozšiřují vzdělání 
a obzor žáků. Každý školní rok je připra-
ven pro žáky nový Katalog zájmových 
kroužků. Konverzace v anglickém jazyce 
s rodilým mluvčím patří mezi stálice, 
stejně jako Klub mladého diváka, jehož 
členství je založeno na dobrovolnosti 
a zájmu o divadelní umění. Studenti ze 
zahraničí mají možnost několikrát týdně 
po vyučování využít nabídky kroužku 
češtiny pro cizince, který jim usnadňuje 
zvládnout záludnosti pravopisných jevů 
a doplnit si slovní zásobu.

Činorodá škola
Práce učitelů nekončí s poslední vy-
učovací hodinou v rozvrhu. Toulky po 
Praze, kroužek, který pořádá tematické 
výpravy do historicky zajímavých lokalit 
Prahy, střídá pro zájemce výuka latiny 
nebo sportovní aktivity od fotbalových 
a florbalových turnajů přes beachvolej-
bal až po zdolávání Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů. Žáci jsou 
ve svém volném čase vedeni k účasti 
v předmětových olympiádách a soutě-
žích, které si volí dle svého zájmu. Kaž-
dým rokem se účast zvyšuje a postupy 
do dalších kol nejsou ojedinělé. Nejvíce 

se zajímají studenti o soutěže ze země-
pisu a anglického jazyka. Velké úspěchy 
dosahují žáci v řečnickém umění. V me-
zinárodní soutěži Young Demosthenes 
máme i tento školní rok „želízko v ohni“ 
v celostátním kole. Mezi novinky, které 
škola nabízí studentům, patří podnika-
telský kroužek. Studenti, kteří se letos 
zapojili, rozvíjeli své podnikatelské 
dovednosti formou studentských firem. 
Na konci jara uspořádali jarmark, do 
kterého nejen zapojili ostatní spolužá-
ky, ale především z výtěžku podpořili 
vydání knihy tělesně postižené dívky. 

Mimoškolní akce
Celý školní rok provázejí mimoškolní 
akce. Od prvního měsíce, kdy už tra-
dičně žáci prvních ročníků vyjedou na 
adaptační kurzy, aby stmelili a poznali 
svůj třídní kolektiv při hrách v přírodě 
a zábavných večerech se svými tříd-
ními učiteli. Také nezapomínáme na 
jazykovou výuku a nechybí ani nabídka 
poznávacího zájezdu. Letos se jelo 
do Katalánska na pobřeží Costa Brava 
a procvičovala se španělština. Loni se 
pořádaly zájezdy do Německa a Velké 
Británie. Přes zimu jsou velmi populární 
lyžařské kurzy. Mladší žáci jezdí do Pece 
pod Sněžkou a starší vyrážejí na ledo-
vec do Alp. Jaro na Bankovní akademii 
zve k výletům do přírody a nabídky jsou 
velmi pestré – od návštěvy zoologické 
zahrady až po výlet do Brna. Oblíbená 
je Noc s Andersenem. Strávit ve škole 
celou noc a nemuset jít spát, je neodo-
latelný zážitek pro všechny žáky gymná-
zia. Nikdy nechybí pohádkové soutěže 
ani lampionový průvod po Vršovicích. 
Ke konci roku žáci a studenti vyrážejí na 
několikadenní výlety a exkurze se svými 
třídními profesory. Tento školní rok čeká 
gymnázium ještě společný výlet do 
Liberce. Liberecké divadlo do hracího 
plánu zařadilo představení výhradně 
pro Bankovní akademii. A určitě se stu-
denti nebudou nudit, protože p. Shche-
kaleva, která nás minulý rok navštívila 
a předvedla žákům svou baletní profesi 

v rámci hodin estetické výchovy, měla 
u studentů velký úspěch. Pokračuje tak 
spolupráce s rodiči, kteří se chtějí aktiv-
ně zapojit do výchovy žáků. Byl otevřen 
projekt Křeslo pro hosta, kdy budou 
mít rodiče možnost promluvit k žákům, 
představit svou profesi a podělit se 
o životní zkušenosti.

Kromě činností, jež zajišťuje pedagogic-
ký sbor, spolupracuje naše škola s řadou 
externích pracovníků. Chceme našim 
žákům a studentům co nejvíce rozšířit 
škálu mimoškolních aktivit, které mo-
hou mít k dispozici. Dlouhodobě škola 
spolupracuje například s občanským 
sdružením Jules a Jim, jazykovou ško-
lou Sentia, divadelním klubem Divadla 
v Dlouhé. Těšíme se na spolupráci s ob-
čanským sdružením Pražská šachová 
společnost. Slovy studentů: „Žáci a stu-
denti by neměli jen sedět nad učením 
a učit se, mají také odpočívat.“ Věřím, že 
naši studenti vědí, co mají dělat, když 
zrovna neleží u učení. A mohou si z na-
bídky mimoškolních aktivit na Bankovní 
akademii vždy vybrat to nejlepší.

12

Lara Turinová // text
Archiv BA // foto

Bankovka
po skončení výuky
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Jak to vidí studenti gymnázia

Původně to měla být jenom anketa mezi 
studenty. Chtěla jsem si vybrat pět, 
šest studentů, zeptat se jich na pár věcí 
a pokud možno získat nějaké „vlídné“ 
odpovědi. Šla jsem do budovy Bankovní 
akademie s určitou obavou. Jak zvládnu 
rozhovor s mladými lidmi, kteří už roz-
hodně nejsou dětmi, ale ještě ani dospě-
lými, když moje osobní zkušenost sahá 
k příkazům typu „Nestrkej tam ty ručičky“ 
směrem k malému synkovi. 

Moje maminka často říkala: „Netěš se, nebo 
se to nepovede“. Jak se zdá, platí tahle 
zásada i obráceně. Setkala jsem se s kultivo-
vanými osobnostmi, které ovšem v žádném 
případě nepůsobí jako šprti a zpovykaní 
mazánkové. Zjistila jsem, že jejich zkušenost 
třeba s cestováním je mnohem větší než 
moje a tak jsem si odnášela řadu postřehů, 
které mě obohatily. A platilo to i o dvou 
dívenkách z primy, které se sice cítily 
v nastalé situaci trochu nesvé, ale s grácií ji 
zvládly. Po skončení ankety jsme pokračo-
vali v rozhovoru, odpověděla jsem na řadu 
zvídavých dotazů o své profesi i o naší škole 
a odcházela s pocitem, jaká je škoda, že 
jsem nemohla studovat právě na Bankovní 
akademii, a přáním, aby se její studenti stali 
i studenty našimi. Takže děkuji a někdy zase 
na viděnou.

Všichni studenti mi odpověděli na tři 
stejné otázky:
1. Jak se Vám ve škole líbí?
2. Co Vás nejvíc baví?
3. Co byste ve škole změnil, změnila?

   Marek Tomas, 5A8

1. Líbí se mi tu moc, hlavně přístup učitelů 
k žákům, protože kdykoliv máme nějaký 
problém, můžeme za nimi dojít a probrat 
to s nimi. Líbí se mi školní cesty do zahra-
ničí. Naposledy jsme byli v Rakousku na 
lyžařském kurzu a předtím ve Španělsku, 
taky na poznávacím kurzu, to taky bylo 
moc fajn.

2. Nejvíc zájezdy, potom rozhodně kamará-
di, protože tu mám nejlepší kolektiv, kte-
rý jsem zatím kdy v životě měl. Předměty 
jsou taky fajn, občas dokonce prolítne při 
výuce nějaká ta sranda.

3. Asi tu není nic, co bych extra změnil. Urči-
tě bych byl pro víc jazykových kurzů v za-
hraničí, poznávání různých zemí a míst. 
Ale jinak bych tady vážně nic nezměnil, 
líbí se mi tady.

   Julie Iljašenková, 1A8

1. Líbí se mi tady skutečně moc, protože 
jsou tady strašně fajn lidi. Lidi ze starších 
ročníků jsou na nás vážně milí a učitelé 
tady mají ke každému dítěti osobní vztah, 
dokážou se o něj postarat. A když někoho 
něco trápí, tak to začnou řešit a chtějí mu 
vždycky pomáhat. Prostě skvělý kolektiv 
a úžasní učitelé.

2. Baví mě tady různé akce, jako je Mladý 
Démosthenes a různé další soutěže.

3. Možná některé děti, aby se tolik nedo-
hadovaly a uznávaly i názory někoho 
jiného.

   Mariya Yatsentko, 5A8

1. Ve škole jsem první rok. Jsem cizinka 
a jsem skutečně ráda, že chodím přesně 
na tuto školu, protože je fakt super.

2. Překvapuje mě tady atmosféra, protože 
tu máme opravdu přátelský kolektiv. 
Nemám tady v České republice rodi-
nu, takže škola mi ji vlastně nahrazuje. 
Všichni profesoři mně rádi pomáhají, lidi 
ze třídy jsou přátelští a pomáhali mně na 
začátku zapadnout do kolektivu, naučili 
mě česky. Svoji třídu mám ráda a je to 
nejlepší třída, jakou bych mohla mít.

3. Za rok, co jsem tady, jsem se ještě nese-
tkala s žádným problémem, proto nevím, 
jestli bych chtěla něco změnit.

         
   Klára Kubíčková, 5A8

1. Na škole se mi líbí moc. Myslím si, že se 
od ostatních výrazně liší, už například 
tím, že je nová, moderní. Třídy jsou 
bezvadně zařízené, v každé třídě máme 
interaktivní tabule, počítače, nábytek. 
Nechtěla bych měnit.

2. Baví mě tady přístup k učivu, k našim 
výletům. Byli jsme v zahraničí, ve Španěl-
sku, cestujeme po České republice a po-
jedeme možná v budoucnu i do Anglie. 
A baví mě tady i kolektiv, jsou tu velmi 
milí lidé, jak studenti, tak i pedagogové, 
profesoři.

3. Ke škole žádné výhrady nemám, ale vadí 
mi tady jídelna. Jídlo je tady ohřívané, 
přivážené z jiné školy, a někdy se to ani 
nedá jíst. Ale to je všechno.

   Lucie Havlíková, 5A8

1. Na škole se mi líbí hodně, protože máme 
skvělé prostředí. Škola si zakládá na 
tom, abychom se tady cítili dobře, a to 
je hlavní důvod, proč jsem se rozhodla 
nastoupit právě sem.

2. Určitě to, že mi profesoři dokážou předat 
plno informací, o kterých jsem přesvěd-
čená, že v životě bude dobré vědět, různé 
zajímavosti atd.

3. Asi bych ještě podpořila různé možnosti, 
jak rozvíjet jazykové znalosti, například 
výměnné zájezdy do ciziny nebo výlety 
např. do Francie nebo Anglie.

   Filip Horáček, 5A8

1. Na škole se mi líbí moc, zejména přístup 
učitelů k nám žákům je velmi dobrý. Líbí 
se mi, že paní ředitelka nebo zástupkyně 
nám umožňují cesty do zahraničí, a taky 
to, že máme velmi dobře vybavené třídy.

2. Asi nejvíc zájezdy do zahraničí, do Špa-
nělska, do Rakouska na lyžařské zájezdy 
a hlavně akce ve škole. Tím myslím třeba 
Noc s Andersenem (možná jsme na to už 
docela staří, ale je to fajn), nebo vaření 
z kuchyní různých zemí a tak podobně. 

3. Já myslím, že se tady měnit nic extrémně 
nemusí, prostředí je dobré, stejně tak 
přístup. Myslím si, že je to tu v pohodě.

   Darja Pavlovičová, 1A8

1. Mně se tady líbí hodně. Jsem tady první 
rok. Líbí se mi, jak mě někteří profesoři 
učí. Nastoupila jsem i proto, že je tady 
hezké prostředí. Líbili se mi tady třídy 
a děti a tak.

2. Asi nejvíc, jak se tady učí, ale zase je 
pravda, že někteří učitelé třeba, když 
se naštvou, jsou trošku zlí. Tak to se mi 
nelíbí.
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Nejcitovanější světový odborník 
a autor klíčové oborové literatury je 
současně zakladatelem a předsedou 
správní rady Horváth & Partners, spo-
lečnosti zaměstnávající pět stovek 
zaměstnanců v deseti zemích světa. 

Dalšími diskutujícími byl věhlasný ruský 
profesor Státní moskevské technické 
univerzity Baumana a předseda Asoci-
ace controllingu Ruské federace Sergej 
Falko, prezident světové Asociace 
strategického managementu Elefthe-
rios Thalassinos, profesor univerzity 
v St. Gallenu Wilfried Lux nebo děkan 
Státní ekonomické univerzity ve Vladi-
vostoku Lev Mazelis. Hlavními diskutu-
jícími za českou stranu byl zakladatel 

manažerského účetnictví a controllingu 
v ČR a profesor VŠE Bohumil Král a dě-
kan Fakulty ekonomických studií VŠFS, 
předseda Asociace malých a střed-
ních podniků a dlouholetý průkopník 
moderního managementu v tomto 
segmentu firem Karel Havlíček. Hosté 
z více jak deseti zemí světa, tuzemští 
podnikatelé, akademici a zástupci 
oborových asociací měli možnost disku-
tovat o posledních trendech v řízení 
malých a středních firem.

Nové trendy v controllingu
Konference, která nesla výmluvný název 
Controlling v malých a středních 
podnicích – nejen o číslech, jasně 
ukázala, že malé a střední podniky 

opouštějí zažité řídící procesy 
20. století, založené na klasickém 
managementu a finančním účetnictví, 
a přecházejí na interdisciplinární 
modely řízení, založené na prolínání 
marketingu, obchodu a inovací 
s manažerským účetnictvím. 
Konference ukázala, že tradiční finanční 
plánování založené pouze na účetních 
datech přestává být efektivní, podniky 
si vytváří vlastní manažerské modely 
řízení, které musí vycházet z reálného 
ocenění všech finančních položek 
v daném místě a čase, nikoliv z pouhých 
dat v účetních dokumentech. 

Karel Havlíček, který konferenci před-
sedal, k tomu dodává: „To nejhorší, co 

Na půdě naší univerzity se konala 25. dubna 2014 mimořádná 
událost evropského významu. Do posledního místa zaplněné 

Kongresové centrum bylo svědkem setkání největších 
světových špiček v oblasti controllingu, v čele s jeho guru 

Péterem Horváthem.

Karel Havlíček // text
Daniel Hamerník // foto
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můžeme v byznysu udělat, je lpět na 
zažitých postupech a nevnímat realitu. 
Podnikání malých a středních firem je 
dnes založeno na bleskurychlé analýze 
situace, schopnosti měnit procesy i pro-
dukty v extrémně krátkém čase a dále 
v dovednosti okamžitého přechodu do 
útoku. Současně se ale musíme připra-
vit na nájezdy dobyvatelů ze zemí z ce-
lého světa. Tento systém řízení vyžaduje 
maximální zjednodušení všech procesů, 
přehlednou datovou základnu, univer-
zální dovednosti finančních manažerů 
těchto firem a schopnosti předjímat 
a řídit rizika napříč všemi útvary ve 
firmě.“ Ze závěrů konference vyplývá, 
že moderní pojetí finančního řízení 
přechází do podoby controllingu, která 
finance daleko více provazuje s ostatní-
mi aktivitami ve firmě, a které současně 
nutí manažery zavčasu pracovat s bu-
doucími rizikovými scénáři. „Nedávná 
světová krize a mimořádná konkurence 

nás donutila přemýšlet o rizicích úplně 
jinak. Pochopili jsme, že k podnikání pa-
tří i pády a že budou o to měkčí, pokud 
se na ně s předstihem připravíme. Kaž-
dý debakl ve firmě lze přežít, pokud se 
na něj připravíme v době růstu a právě 
k tomu by měl vést moderní contro-
lling,“ dodává Havlíček.

Křest nových publikací
Význam události podtrhnul i fakt, že 
na ní byly pokřtěny dvě nové knihy. 
Jürgen Weber a Utz Schäffer představili 
publikaci Введение в контроллинг 
(Úvod do controllingu), která vyšla 
v ruském jazyce, a Karel Havlíček pokřtil 
svoji nejnovější knihu Small Bussines. 
Management & Controlling, která 
vyšla v anglickém jazyce. Děkan fakulty 
ekonomických studií tím navazuje na 
její úspěšnou českou verzi Manage-
ment & Controlling malé a střední fir-
my, vydanou nakladatelstvím  Eupress. 

Ta se během tří let stala nejprodáva-
nější tuzemskou publikací, zaměřenou 
na malý a střední byznys, používanou 
jak ve výuce na vysokých školách, tak 
v praktickém managementu. Rozšířená 
verze je vůbec první anglická publikace 
zaměřená na řízení ambicí, vizí a cílů, 
provázaných s důsledným controllin-
gem, určenou výhradně pro manažery 
malých firem. Autor detailně popisuje 
procesy jak v rovině plánů, tak v poloze 
systematického řízení rizik. Věnuje se 
úloze manažerů v oblasti marketin-
gu, obchodu, financí, inovací, kvality, 
restrukturalizací a personálního řízení. 
Vše je doplněno příběhy z více jak tři-
ceti malých a středních podniků, které 
uspěly nejen v tuzemském, ale hlavně 
v mezinárodním obchodu. Netypické 
grafické ztvárnění knihy dokresluje 
i více jak stovka obrázků, zjednodušují-
cích orientaci v rozhodujících podniko-
vých aktivitách.

Xadonia 02/14 VĚDA A VÝZKUM
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Zřízení a provozování knihovny je 
prakticky povinné, jak vyplývá z vy-
hlášky MŠMT č. 42/1999 Sb., o ob-
sahu žádosti o akreditaci studijního 
programu. Veřejné vysoké školy díky 
historickému vývoji disponují ob-
sáhlými knihovnami, jiná je situace 
u soukromých vysokých škol.

Rád bych se v textu zamyslel nad 
tím, jaká je aktuální situace knihoven 
soukromých VŠ, do jaké míry mohou 
knihovny představovat konkurenční 
výhodu, zda mohou fungovat jako indi-
kátor kvality, či do jaké míry se mohou 

rovnat knihovnám veřejných VŠ.Jako 
podklad mi slouží výstupy z výkazu 
„V21-01 – výkaz o VŠ knihovně“, který 
každoročně každá VŠ knihovna povinně 
odevzdává na MŠMT. Jde o tvrdá data, 
která jsem v některých položkách do-
plnil studiem www stránek příslušných 
knihoven. Rozeberu nyní některé uka-
zatele podrobněji, všechny údaje jsou 
pak kompilovány v přiložené tabulce.

Pro srovnání – benchmarking – jsem 
vybral s jednou výjimkou pražské 
soukromé VŠ, které nám svým zaměře-
ním, svými studijními programy nejvíce 

konkurují. Pro zajímavost jsem přidal 
i knihovnu veřejné VŠ – Obchodně-
-podnikatelské fakulty Slezské univer-
zity, která je svojí velikostí a zaměřením 
podobná VŠFS.

Knihovní fond
Klíčovým ukazatelem každé knihovny 
je velikost knihovního fondu. Z údajů 
jasně vyplývá, že tři největší soukromé 
VŠ velmi výrazně předčí zbytek srov-
návaného vzorku. Všechny mají fond 
okolo 40 000 svazků a téměř se rovnají 
knihovně veřejné OPF SLU. Otázkou 
zůstává aktuálnost fondu – u veřejných 

Vysokoškolská (univerzitní) knihovna je dnes nedílnou 
součástí každé vysoké školy v České republice. Rozdílná je 

kvalita knihovního fondu i doprovodných služeb. A jak je na 
tom ve srovnání ostatních vysokých škol naše univerzita?
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VŠ to bývá horší, VŠFS v tomto exce-
luje, má nakoupenu téměř kompletní 
knižní produkci za posledních pět let 
ke všem studijním programům. Pokud 
jde o počty odebíraných periodik, zde 
jsme opět mezi prvními třemi, pokud 
pominu specifickou Škoda Auto VŠ 
(technické časopisy), pak je VŠFS na 
druhé příčce. 

Velikost a aktuálnost fondu úzce sou-
visí s prostředky, které VŠ na akvizici 
vynakládá. Jasným leaderem je MUP, 
o druhé místo se dělí VŠFS s UNYP. 
Tento údaj bohužel nedodávají všechny 
VŠ, nicméně z předchozích let vím, že 
„zbytek pelotonu“ nedává na knížky 
více, jak 350 000 Kč (oproti 655 000 Kč 
na VŠFS). Opět je naše škola téměř srov-
natelná s OPF SLU.

Elektronické zdroje
Akvizice elektronických zdrojů (biblio-
grafických a článkových databází) je 
bolavým místem knihoven soukromých 
VŠ. Zatímco veřejná OPF SLU nabízí 
studentům více jak 10 těchto produktů, 
protože má jejich pořízení dotované 
z MŠMT a EU, knihovny soukromých 
VŠ musely až do loňského roku vše 
draze platit ze svého. V loňském roce se 
situace změnila, pokud se vysoké škole 
podařilo získat status výzkumné orga-

nizace, mohla na dotace též dosáhnout 
(VŠFS ano). Týká se to v podstatě pouze 
velkých soukromých VŠ, jak je vidět 
v tabulce. I tak mají ovšem výrazně 
méně těchto e-zdrojů oproti veřejným 
VŠ. VŠFS tu spolu s MUP jednoznačně 
exceluje. Údaje jsem přebíral z www 
stránek škol, je možné, že některé mají 
zdroje zaplacené (zejm. Škoda Auto VŠ), 
ale nepropagují to. 

Služby
Kvalitní knihovnu jednoznačně definují 
služby, které dokáže poskytovat. Zamě-
řil jsem se na meziknihovní výpůjčky 
(MVS), mezinárodní MVS a poskytování 
rešerší. V tomto směru patří VŠFS mezi 
pouze tři sledované knihovny, které 
poskytují všechny tyto „nadstavbové“ 
služby.

Samozřejmostí by měla být existence 
on-line katalogu, který ovšem některé 
menší soukromé VŠ nejsou schopny za-
jistit (některé dokonce ani nemají www 
stránky knihovny). Důležité je rovněž 
prostředí pro studenty, zde jsme ome-
zeni prostorově, i tak se řadíme lehce 
nad průměr. Zaráží např. pouze 15 míst 
u „šestitisícového“ UJAKu.
Jednoznačně dobře si VŠFS vede v pa-
rametru otevírací doby. S pouhými 2,5 
zaměstnanci je schopna zajišťovat té-

měř 60 hodin týdně, včetně sobotních 
dopolední. Tento ukazatel považuji za 
mimořádně důležitý, je třeba vycházet 
vstříc kombinovaným, většinou velmi 
zaměstnaným studentům. 

Shrnutí
Je možné konstatovat, že tři největší 
soukromé VŠ mají jednoznačnou převa-
hu nad menšími institucemi, prakticky 
jako jediné jsou schopny nabídnout 
širokou škálu služeb, bohatý fond a pří-
znivé podmínky ke studiu, a to včetně 
otevírací doby. Pokud bych si měl jako 
nastupující student volit školu podle 
kvality knihovny, určitě bych volil mezi 
MUP, VŠFS a UJAK, případně ještě UNYP. 
Knihovny těchto škol jsou schopny 
konkurovat i knihovnám veřejných 
VŠ srovnatelné velikosti. Leaderem 
segmentu knihoven soukromých VŠ 
je momentálně knihovna MUP, je pro 
VŠFS jakýmsi referenčním a motivač-
ním bodem.

Závěrem
CKS VŠFS je moderní, otevřená a komu-
nikativní knihovna, která díky službám 
a fondům na vysoké úrovni ilustruje po-
stavení Vysoké školy finanční a správní 
– první ekonomické univerzity jako 
leadera na trhu soukromého terciárního 
vzdělání.

Soukromá vysoká škola Počet 
studentů

On-line 
katalog

Počet 
svazků

Roční 
přírůstek

Počet 
titulů 

časopisů

MVS/
MMVS/
Rešerše

Míst ve 
studovnách

Prostředky 
na nákup 

fondu

Otevřeno 
hod.

Počet 
zaměstnanců

UJAK 6 603 A 39 314 7 810  28 A/A/A  15   312 101 56   3

Metropolitní univerzita 5 662 A 41 422 5 654  74 A/A/A  90 1 534 819 60   5

VŠ finanční a správní 4 609 A 38 911 2 322  61 A/A/A  54   655 000 56 4,5

VŠ obchodní v Praze 3 259 A 14 642 2 191  52 A/N/A 131   307 783 60   5

Bankovní institut VŠ 2 754 A  7 799   266  22 A/N/N  44        0 44   2

VŠEM 2 375 A   4 158    58  15 N/N/N  70   120 000 35   2

Vysoká škola hotelová 1 749 A  5 735 1 399  42 A/N/N  86   152 123 35   1

VŠ manaž. inf. a ekonomiky 1 253 N  8 036   113   3 N/N/N  32        0 20   3

VŠ mezinár. a veř. vztahů 1 245 N 10 360   559  37 N/N/A  11    54 989 30   1

ŠKODA AUTO VŠ 1 195 N 26 687 1 357 106 A/N/A  64        0 55   3

CEVRO   829 N  3 310   467  14 A/N/A  60        0 48   2

University of NY   568 A  16 390   183  17 N/N/N  15   648 158 73   5

Anglo-amer. VŠ   521 A  19 287   661  17 N/N/N  50        0 50   3

Unicorn College   365 A  1 662     0   6 N/N/N   0        0 84   3

VŠ aplik. práva   348 N  7 212   175  24 N/N/N  34        0 20   2

Soukr. VŠ ekon. studií   287 N  7 520   395  19 N/N/N  77    69 354 40   1

VŠ reg. rozvoje   202 A  1 961   105  10 N/N/N  60        0 40   1

 

OPF SLU Karviná 3 805 A 48 402 1 876  73 A/N/A 129   704 855 47   6
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Studenti mají možnost setkat se 
během svého studia s řadou vý-
znamných představitelů oborů, které 
studují. Získané odborné znalosti 
jsou důležitým předpokladem pro 
získání dobrého pracovního místa, 
ale nezaručují ho. 

Výhodou při hledání pracovního uplat-
nění je schopnost aplikovat získané 
teoretické znalosti do praxe. Pro absol-
venty je tedy významným přínosem pro 
jejich praktické uplatnění na trhu práce 
i určitá praxe v oboru, který studují. 

Propojení teorie s praxí na Katedře 
veřejné správy
Katedra veřejné správy věnuje dlouho-
době pozornost možnostem propojení 
teorie s praxí. Do přednášek jsou zváni 
experti z praxe, tj. zástupci z organi-

zací a úřadů veřejné správy. Studenti 
mají možnost s odborníky diskutovat 
o vybraných problémech, které je 
zajímají a které mají přímý vztah ke 
studovanému oboru. Tradicí se staly 
i studentské exkurze, které umožňují 
studentům přechod mezi teoretickým 
studiem a praxí. Studentské exkurze 
jsou realizovány na úřadech obcí a měst 
(např. návštěva městské části Praha 14 
v březnu t. r.) i v organizacích nezisko-
vého sektoru. Na podzim měli studenti 
možnost navštívit Opárenský mlýn 
v Ústeckém kraji, kde se mohli seznámit 
s rozvojovými aktivitami a projekty. Se-
tkání se zástupci státní správy, územní 

samosprávy i neziskových organizací 
přináší studentům přímou empirickou 
zkušenost. Studenti se dotazují na dílčí 
problémy, které je zajímají. Zároveň 
mohou studovat, jak funguje rozhodo-
vání a organizace práce ve veřejném 
sektoru, mohou porovnávat jednotlivé 
úřady a získávat příklady „dobré správní 
praxe“, prohlubovat si získané znalos-
ti. Navázání kontaktu s představiteli 
vybraných institucí vede v některých 
případech k vytvoření důležitého 
kontaktu, který může být zúročen při 
hledání pracovního uplatnění, popř. při 
absolvování praktické stáže. Studenti 
získávají možnost spolupracovat s insti-
tucemi při zpracování závěrečné práce, 
jejíž výstupy mohou být uplatněny 
v praxi dané instituce. Osobní kontakt 
a diskuse nad vybranými problémy 
umožňuje studentům zapsat si vybrané 

postřehy a informace do paměti lépe 
než zprostředkovaný teoretický výklad. 
Studentské exkurze přispívají rovněž 
k intenzivnímu budování sociálních 
vztahů a vazeb. 

Exkurze jako přínos ke studiu
Na základě zkušeností z realizovaných 
setkání mezi studenty a odborníky 
z praxe lze říci, že exkurze jsou pro stu-
denty významným přínosem z hlediska 
vzdělávacího procesu v daném oboru 
a přispívají k významnému obohacení 
dosažených teoretických znalostí. Účast 
na exkurzích posiluje jejich zájem o stu-
dovaný obor a do určité míry ovlivňuje 

úvahy o volbě budoucího povolání. 
Participace na jednotlivých exkurzích 
a možnost seznámit se s prostředím 
jednotlivých institucí i s jednotlivý-
mi pracovníky zároveň podporuje 
motivaci studentů pro další studium. 
Výuka jednotlivých předmětů formou 
studentských exkurzí je velmi potřebná 
a může významným způsobem přispět 
k propojení teoretických (abstrakt-
ních) vědomostí s praxí a praktickými 
problémy, se kterými se studenti budou 
v rámci svého budoucího profesionální-
ho uplatnění setkávat. 

Účast na exkurzích posiluje jejich zájem 
o studovaný obor a do určité míry ovlivňuje 
úvahy o volbě budoucího povolání.

Studium na vysoké škole vyžaduje obsáhnutí řady teoretických 
vědomostí, včetně schopnosti jejich kritické analýzy. 

Zuzana Khendriche Trhlínová // text
Zuzana Khendriche Trhlínová // foto Studenti 

mezi teorií a praxí
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As a joint degree student, City Uni-
versity of Seattle and Vysoká škola fi-
nanční a správní gave me the opportu-
nity to study in Seattle for one quarter 
to make my master studies even more 
international and get the best value 
out of the joint degree program.
 
I gladly took this chance because of 
my interests in American lifestyle and 
to experience the MBA program at its 
origin and, of course, to improve my CV. 
This is a short flashback about some of 
the highlights and things to know when 
planning to do the mobility program.

Before the trip 
Applying and organizing the trip was 
very easy. The international student 
office and coordinators in Prague, 
Seattle and Bratislava were extremely 
competent and helpful. I had to fill out 

a couple of forms and send them to the 
European headquarters in Bratislava 
and in the same time I contacted the 
international student office in Seattle. 
Soon I got all documents for visa and 

very helpful tips for accommodation 
and what to do when entering the US. It 
took a little time to read through all of 
the information but it was no problem 
and I had no trouble to get to Seattle 
a couple of days before the quartet 
started. 

Highlights in Seattle
I can absolutely recommend to stay at 
a host family because it is the cheapest 
and the most interesting option to live 
in Seattle for one quarter. During the 
first week of the quarter the internati-
onal student office did a great job to 
welcome new students in Seattle and 
at CityU. Many networking events were 
great to find new friends and get used 
to living in the US. 
 
CityU MBA Mixer Networking 
Event
I took two MBA courses in this quarter 
and both exceeded my expectations 
by far. Similar to the MBA in Prague we 
had weekly blackboard assignments 
and papers but we also had three in-
-class hours per week, which was great, 
because both teachers were excellent. 

It was more time consuming but it 
made the assignments and the exam 
very easy because we had more time, 
everything was clear and we had more 
opportunities to ask questions. The 

City is also very nice, with many things 
to do. I did a boat tour with my host 
father’s boat, we saw the Boeing factory 
(with the largest building by volume in 
the world) and we watched the National 
Football League’s best team, the Seattle 
Seahawks in the loudest stadium in the 
world. The economy in Seattle is also 
very interesting with companies like Bo-
eing, Starbucks, Microsoft and Amazon 
having office buildings or headquarters 
in the city. Seattle Seahawks game 
(Hawks won with an exciting finish and 
a 137.5 decibels sound level) 

Conclusion
I think this experience was very valuable 
for my future career and I can absolutely 
recommend the CityU mobility program 
to every student. I had a lot of fun, 
I learned a lot from many people around 
the world, and Seattle is absolutely one 
of the best cities for an entrepreneur 
and business student. The costs for the 
whole trip were about $ 3.000 plus fli-
ght, visa and the regular tuition fee for 
two MBA courses in Prague. Like a true 
business student, using a cost-benefit 
analysis I would say that it was absolu-
tely worth it. 

International experience and education has become 
increasingly important for students all over the world to have 
an edge in the job market and be successful in an international 
business environment. 

CityU Mobility Diary 
From Prague to Seattle

As a joint degree student, City University of 
Seattle and Vysoká škola finanční a správní 
gave me the opportunity to study in Seattle …
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Zajímá vás interkulturní komunikace 
a marketing? Zajímá vás, když se do 
této problematiky ponoří studenti, 
a to se zájmem, elánem a kreativitou? 
Soutěžní výstava, která proběhla v pon-
dělí 12. 5. v předmětech Interkulturní 
marketing a komunikace a Intercultural 
Marketing and Communication, byla 
dokladem obrovského potenciálu, který 
ve studentech VŠFS je.

Studenti v rámci české a anglické 
verze předmětu zpracovávali projekty, 
které byly zakončeny formou akade-
mického posteru. Semestr vyvrcholil 

výstavou, kde studenti získali možnost 
prezentovat své práce mezi sebou 
a současně v tajném hlasování bojova-
li o body k závěrečné známce soutěží 
o nejlepší práce. K mému obrovskému 
překvapení se v obou skupinách do-
stavil téměř maximální počet studen-
tů a žádný se nemusel za svoji práci 
stydět. Účelem výstavy bylo nejenom 
představit svá témata a soutěžit 
o body, ale také se inspirovat jeden od 
druhého. Kooperativní učení je totiž 
velmi účinný nástroj, kterému jako 
pedagog věřím. Více hlav víc ví. Je to 
ale také o aktivitě a nasazení studentů, 

které žádné z těchto studijních skupin 
nechybělo.

Doufejme, že se v budově školy podaří 
najít prostor pro vystavení prací. Kva-
litně zpracovaných projektů, které si 
zaslouží pozornost, bylo totiž mnoho-
násobně více než těch několik vítěz-
ných a než těch, které by se vešly do 
této publikace. Děkuji všem studentům 
za úsilí i nadšení, které do svých prací 
vložili, a těším se, že v příštím akade-
mickém roce navážeme na vysokou 
laťku, kterou v tomto roce studenti 
nastavili. 

Studenti soutěží 
Čas od času se mezi aktuálními tématy objeví otázka 

účinnosti reklamy a marketingu univerzity 
při náboru studentů.Dagmar Sieglová // text

Dagmar Sieglová //  foto

  Studenti diskutují své práce   Studenti diskutují své práce

  Studenti bodují plakáty   Studenti bodují plakáty
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METODOLOGIE

denisabc peskova 21792 vsfsmk

volně dostupná aplikace pro platformu iOS, Android a Windows Phone 8
200 mil. aktivních uživatelů této soc. sítě (58 tis. česká/slovenská verze)
60 mil. nahraných fotogra�í denně zachycujících jedinečné momenty
1:1 snímky (odkaz na Polaroid) nebo videa (15 sekund)
každý  je “KREATIVEC“ (rámečky/�ltry)
ráj sel�e fotogra�í

nejpoužívanější hashtag - love/me/cute/girl/summer/cool
provázanost s FB/Twitter/Flicker/Tumblr -“multi-sharing“
import přátel z FB (FB není konkurence-naopak!)
2010 - spuštěno (pouze pro Iphone)
2013 - odkoupeno (FB) a zpřístupněno dalším platformám
nejsledovanější - uživatel: Justin Bieber (15 625 927)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

NOVODOBÝ STYL KOMUNIKACE MEZI LIDMI? INSPIRACE? POTENCIÁL PRO FIRMY? VIRTUÁLNÍ IMAGE? RIZIKO? ZÁVISLOST?
VIRTUÁLNÍ SVĚT? FOTKY MLUVÍ ZA SLOVA? SLEDOVÁNÍ TRENDŮ? SDÍLENÍ NAŠEHO ŽIVOTA? PŘÍLEŽITOST PRO MARKETÉRY?

SWOT /Strengths-Weaknesses-Oportunities-Threats
analýza silných/slabých stránek (vnitřní prostředí), příležitostí/hrozeb (vnější prostředí)

   - brand: Nike (4 125 354)

Sběr dat
z prostředí Instagramu, z již vyhodnocených
analýz, dotazování uživatelů, vlastní zkušenosti“T“graf

pro/proti analýza vycházející ze SWOT analýzy

multi-way communication      same interest      identi�cation      social digital communities    

collaboration      relationships

S W
O T

PRO PROTIjednoduchá a rychlá úprava fotek

provázanost s ostatními soc. sítěmi

snadné vyhledávání našich zájmů přes „   “ 

získání většího povědomí o značce/produktu

bezplatná reklama �rem

velký dosah sledovanosti

„žrout času“

dostupné pouze pro iOS/Android

                komunita „instagramářů“ 

složitá instalace do PC

uživatelé sdílí příliš intimní fotogra�e 

(viz. fotogra�e dětí, majetku)

velký potenciál pro �rmy (branding/image)

zviditelnění se (jednotlivci/�rmy)

inspirace (móda, životní styl)

zdroj informací

seznámení se

vytváření komunit (stejné zájmy)

„instagramovské“ přemýšlení

posedlost virtuálním světem

velký únik osobních informací 

lidé, které neznáme, znají podrobně nás

i antitalent je „umělec“
provázanost s FB

jednoduché ovládání
šíření trendů a live stylu

příležitost pro �rmy
příležitost pro blogery

vznikající komunity
přidávání komentů

úspěšná soc. síť
nová přátelství

možnost přidání hlas.
nahrávky k fotogra�i

časově náročné
riziko závislosti
riziko nebezpečí
jména bez velkých písmen
příspěvky nelze editovat
občas formát  1:1

ZDROJE

ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ

TUTEN, Tracy L a Michael R SOLOMON. Social media marketing. Boston: Pearson, c2013, xvii, 244 p. ISBN 978-013-2551-793.
SAFKO, Lon a David K BRAKE, The social media bibles: tactycs, tools, and strategies for business success. Hoboken, N.J.:John Wiley, c2009,
xvii, 821 p. ISBN 04-704-1155-4.
www.startupnews.cz/tag/instagram/ - For Bussiness, Instagram Is King
www.facebook.com/help/instagram/ - Centrum nápovědy aplikace Instagram

Z výše uvedených analýz vyplývá, že sociální síť Instagram má mnoho kladů i záporů. Setkávají se zde lidé a �rmy z celého
světa, z různých kultur a náboženství. Uživatelé a jejich příspěvky se liší, díky klíčovým slovům (“hashtagům“) si každý najde
to, co ho zajímá. Záleží na osobním nastavení soukromí, ale obecně se dá říci, že Instagram má velký dosah viditelnosti sdílených
příspěvků právě díky kanálům, které se výtvářejí na základě klíčových slov. Nezbytná je tolerance, každý nepoužívá tuto sociální síť
tak, jak by měl. Někteří uživatelé se vystavují na obdiv celému světu ve spodním prádle, ukazují nám nově zakoupené drahé kabelky
/auta, co snídají/obědvají/večeří, později sdílejí fotogra�e svých dětí a bohužel se neřídí heslem: „děti na soc. síť nepatří“. Někteří
uživatelé propadli virtuálnímu světu, dalo by se říci, že uvažují „instagramovsky“, nahlíží na svět ve formátu 1:1 a přemýšlí, co by se
dalo v jejich životě zachytit a neprodleně sdílet. Samozřejmě zde můžeme najít i velmi kvalitní příspěvky, které jsou vtipné,
originální nebo pro nás inspirativní a nějakým způsobem nás obohacují nebo dokonce i vzdělávají, viz uživatel „frenchwords“, který
každý den sdílí jedno francouzské slovíčko. Kreativitě se meze nekladou! - tento fakt si uvědomují marketéři �rem, kteří se
snaží vymýšlet nápadité digitální strategie a zvyšují image a povědomí o značce/výrobcích. Např. sportovní značka Nike šíří
napříč celým světem prostřednictvím Instagramu ideu o zdravém a sportovním životním stylu. Máme-li Nike mezi sledovanými
uživateli, můžeme se velmi často seznámit s novým produktem, který Nike uvádí na trh. Uživatelé sdílející fotogra�i svých
běžeckých bot na Instagram, mimo to, že nám všem oznamují svůj sportovní zájem, zároveň vytvářejí bezplatnou reklamu
pro danou �rmu díky hashtagu, kterým fotogra�i označí.

                                                                       Instagram? Ano! S mírou, nadhledem a vtipem. 

Cílem tohoto akademického posteru je analýza makroekonomického marketingového prostředí ve vybrané zemi. Pro tuto analýzu bylo vybráno Japonsko. 
 

Japonsko neboli Země vycházejícího slunce je třetí největší ekonomikou hned po USA a Číně a a dá se označit  za asijskou ekonomickou velmoc.  Pro obchodování s Japonci či vstup na místní trh je nutné znát makroprostředí v zemi. Proto bylo zvoleno výše zmíněné téma pro tento poster. 
 

 
Metodologie 
Pro účel byla vybrána metoda PEST. 
Analýza se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: analýzu politického prostředí, analýzu ekonomického prostředí, analýzu sociálně-kulturního a technologického prostředí.  
Tato metoda bylo vybrána, protože popisuji vazby k makrookolí. PEST analýza Vám ukáže co vše máte k dispozici a jak to co nejefektivněji využít. 
Autorka zpracovala analýzu na základě dostupných zdrojů. 

Úvod 

PEST Analýza Závěr 

Použité zdroje 

Bc. Martina 
Kirchmanová 

 
2014 

Japonské hospodářství procházelo v posledních letech  stagnací. V současnosti probíhá program oživení. Vzhledem k významnosti japonské ekonomiky nelze podcenit přípravu před případným obchodním jednáním či vstupem na trh. PEST analýza zhodnotila jednotlivé aspekty makroekonomického prostředí Japonska., které považuji za zásadní charakteristiky. Získané údaje mohou posloužit k formulaci doporučení firmám pro tvorbu marketingové strategii při vstupu na tento trh.  
 

1.MORRISON Terri. Kiss, bow, or shake hands: how to do business in sixty countries. Vyd. 2. New York : McGraw Hill., 2012. 284 s. ISBN 978-0-07-171404-4. 
2.PIKHART, Marcel. Interkulturní komunikace v globálním obchodě. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. 122 s. ISBN 978-80-7435-255-3. 
3.KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3. 
4. Businessinfo http://www.businessinfo.cz/ 
5. Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mzv.cz/ 

 

       McDonald's v Indii 

   Analýza marketingové strategie 
Autor: Martin Smejkal 

Obor: Marketingová komunikace 

Vysoká škola finanční a správní 

Úvod 
Cílem výzkumu byla analýza    

marketingové strategie společnosti 

McDonald's na indickém trhu. 

 
Indický trh je velmi specifický z 

několika důvodů. Tím hlavním je 

bezesporu téměř nulová             

konzumace hovězího masa, jelikož 

je kráva Indy považována za      

posvátné zvíře. Indická kuchyně se 

také vyznačuje užitím mnoha druhů 

koření, které je pro většinu Indů 

naprosto běžnou součástí pokrmů. 

 
Společnost McDonald's tak stála 

před nelehkým úkolem, jak obstát v 

tvrdé konkurenci na indickém trhu 

rychlého občerstvení. Musela 

vytvořit originální marketingovou 

strategii cílenou na indické           

zákazníky a kompletně adaptovat 

své produktové portfolio. 

Metodologie 
Analýza marketingové strategie 

McDonald's v Indii byla provedena     

pomocí standardní metody                

marketingového mixu. Výzkum byl  

realizován formou “desktop” z 

dostupných informačních zdrojů a 

statistik.  

Marketingový mix 

Produkt:   
Portfólio produktů nabízených na indickéhm trhu bylo kompletně inovováno.  

Adaptace produktů reflektuje náboženské a kulturní odlišnosti, hovězí maso 

bylo nahrazeno vegetariánskými produkty, jehněčím a kuřecím masem. 

Vlajkovou lodí McDonald's v Indii se stal produkt s názvem McVeggie. 

Vegetariánský produkt, maso nahrazeno plackou z hrášku, mrkve, brambor, 

rýže a indického koření. 

Je oblíbený pro svoji jedinečnou recepturu, která vychází z tradiční indické 

kuchyně.  

Cena: 
Ceny produktů jsou ve srovnání s USA podstatně nižší. Medinán cen všech 

produktů se pohybuje na hranici 50 centů. 

 

Distribuce:  

Restaurace McDonald's v Indii se svým vzhledem a umístěním  příliš  neliší 

od amerického pojetí. Všechny restaurace jsou ale zřetelně označeny 

upozorněním, že hovězí maso se zde neprodává. Za zmínku také stojí čistě 

vegetariánská restaurace, která byla otevřena v roce 2012 ve městě        

Amritsar a je jediná svého druhu na světě. 

 

Propagace:  

McDonald's používá v Indii k propagaci běžné komunikační 

kanály. Patří mezi ně například reklamní spoty v televizi a v 

rádiu. Hlavní část propagace však tvoří billboardy a plakáty, 

které obvykle lákají zákazníky na různé speciální akce. Typické 

je užití slova spicy, jelikož pálivá a kořeněná jídla jsou obyvateli 

Indie velmi oblíbena. 

Závěr 
Na základě provedené analýzy  

marketingové strategie společnosti 

McDonald's jsem dospěl k 

následujícím poznatkům. Společnosti 

McDonald's se podařilo vybudovat 

ojedinělou a velmi efektivní          

marketingovou strategii, která plně 

respektuje specifické odlišnosti       

indického trhu od trhu globálního.  

 
Hlavním důvodem tohoto úspěchu 

je především velmi zdařilá adaptace 

produktů McDonald's na indickém 

trhu. Klíčový produkt Big Mac byl v    

Indii úspěšně nahrazen originálním 

produktem McVeggie.  

 
Díky této adaptaci společnost       

obstála v konkurenci ostatních 

řetězců rychlého občerstvení a stala 

se tak opět absolutní jedničkou na   

indickém trhu. 

Zdroje 
 BOUČKOVÁ, Jana. Základy marketingu. 3. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2008, 220 s. ISBN 978-80-245-1169-6.  

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní     

marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 

303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.  

 TRAPPE, Tonya a Graham TULLIS. Intelligent Business. 

Harlow: Longman, 2011, 176 s. ISBN 978-1-4082-5601-5. 

 http://www.mcdonaldsindia.net 

 

 

 



Diana Brennerová // text
Diana Brennerová // foto

Potemnělý černozelený prostor dvora se na chvíli vynoří 
z šedi ostatních žižkovských domů. Čeká totiž na svou 
chvíli slávy. I pavlače a okna, ze kterých na vás dýchne 
magická nálada jarního večera, jsou připraveny asisto-
vat. Průčelí v italském stylu, které tam zdánlivě nepatří 
a uprostřed schody do prvního patra, jediná vstupní 
brána. Strom jak vytržený z Tolkienova příběhu, jeho šu-
mící listy, pod nimi stůl, židle, lampička a sedící postava 
s knihou. Ani oprýskané fasády domů v pozadí a zlověst-
né nebe s mraky nad tím vším tu nejsou navíc. A konečně 
tma. Tma, která se vpíjí do každé volné mezírky mezi po-
sluchači. Jejich obdivné pohledy a semknuté nebo mírně 
pootevřené rty visící na tom jediném, co narušuje poklid-
nou náladu úterního večera – hlas Davida Prachaře. 

700 lidí na Bankovce
Ve středu 14. 5. 2014 hostila Bankovní akademie 8. ročník 
populární Noci literatury. Akci pořádají Česká centra, která 
se snaží cestou veřejných čtení přiblížit lidem evropskou 
literaturu. Magický prostor ve Vlkově ulici poskytl na pár ho-
din útočiště Davidu Prachařovi. Jeho skoro divadelní podání 
dalo dílu holandského autora Hermana Kocha Večeře osobitý 
punc. Příběh dvou bratrů, odehrávající se před bankomatem 
a čpící vůní benzínu a ulice perfektně zapadl do atmosféry 
Bankovní akademie. V půlhodinových intervalech se zde od 
18 do 23 hodin vystřídalo skoro 700 lidí. 

David Prachař o škole
Mezi jednotlivými čteními zbývalo vždy několik minut. 
Neubránila jsem se a ochutnala v nich po střípcích jablko 
pokušení, které pro mne ten večer představoval David 
Prachař. Bavili jsme se mimo jiné i o školách. David mi 
prozradil, že v jeho očích naše školství obecně upadá, 

netroufl si hodnotit jiné školy, vyprávěl o DAMU, o kvalitě 
pedagogů, kteří podle něj dělají škole to největší renomé. Co 
mne zaujalo asi nejvíce, byla praxe u přijímaček na Divadelní 
fakultu, která se prý také změnila. Dnes vezmou každého, 
kdo má talent, ale … „Za nás jste museli k přijímačkám 
přijít 4x, vždycky vás vyhodili a počkali, zda přijdete znovu 
a znovu. I když jste byli talent, museli jste prostě ukázat, že 
máte skutečný zájem, vytrvalost, pokoru.“

David Prachař o uklízečkách
První čtení nám narušila paní uklízečka, která se sluchátky na 
uších supěla kolem popelnic a bylo jí úplně jedno, že o pár 
kroků vedle probíhá kulturní akce. David se pak tomu poba-
veně zasmál a podělil se o svou oblíbenou příhodu z předsta-
vení. „Představte si Labutí jezero, tma na jevišti, dramatické 
intermezzo. Uklízečka za plentou si myslí, že je přestávka, 
vleze tam a dá se do práce. Osvětlovač je nervózní, že neví, 
co se děje, a tak si na ní posvítí. Celé divadlo překvapeně 
kouká, jak uprostřed Čajkovského díla uklízečka bezstarostně 
zametá střepy.“

Já o Davidu Prachařovi
A jaký byl večer s hlavním protagonistou v zákulisí pro mne? 
Příjemný, poklidný, trochu filozofický a milý. David si za 
večer nechal přinést jednu kávu, asi 8 čajů, dal mi asi 20 gólů 
ve stolním fotbálku a v mezidobí jsme stihli probrat vážná 
témata, florbal a historky z divadla. Vyfotili jsme se na několik 
způsobů a zasmáli se tomu. 

Nejvíce mne ale stejně zaujalo ono vyprávění o vrátných 
a o uklízečkách a jejich svérázných vstupech na scénu. Vždy, 
když to nejméně čekáte! S Davidem jsme se shodli, že to platí 
nejen pro divadla a pro školy, ale i pro život.

Na čaji s
Davidem Prachařem
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Xadonia 02/14 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY

Na půdě naší univerzity se na září 2014 připravuje prestižní 
mezinárodní akce s celosvětovým dopadem. Staneme se hostiteli 
Mezinárodní asociace prezidentů univerzit (International 
Associaction of University Presidents, IAUP).

Mezinárodní asociace prezidentů 
univerzit (IAUP)
se sejde v Praze

Je to poprvé v historii organizace, 
kdy se podobná akce koná v České 
republice. Praha se od 12. do 14. září 
2014 stane dějištěm setkání více než 
50 vrcholných představitelů nejvý-
znamnějších světových univerzit. 

Vedle samotného pracovního itineráře 
je pro hosty připraven zajímavý dopro-
vodný program, který jim umožní ale-
spoň ve zkratce ochutnat krásy Prahy, 
a to nejenom v přeneseném slova smy-
slu. Součástí doprovodného programu 
bude i setkání s čelnými představiteli 
české státní a akademické sféry. Jedná 
se o mimořádně prestižní akci, která je 
ve světě vždy sledována s mimořádným 
zájmem nejenom akademické obce, ale 
i médií a široké veřejnosti.

V této souvislosti je důležité zmínit, 
že rektorce univerzity Bohuslavě 
Šenkýřové byla nabídnuta opětovná 
kandidatura na členství ve výkonném 
výboru asociace pro další tříleté 
období. Volba nového vedení se 
bude konat v červnu 2014 v japonské 
Jokohamě. Informace o výsledku 
volby přineseme na našich webových 
stránkách www.vsfs.cz. 

IAUP (založena 1964) je asociace 
prezidentů, rektorů a vrcholových 
manažerů univerzit a vysokých 
škol z více než sta zemí světa. Jejím 
hlavním posláním je trvalé zlepšování 
kvality vysokoškolského vzdělávání 
a posilování významu vysokých 
škol jako moderátorů a iniciátorů 

mezinárodní spolupráce a komunikace 
mezi světovými velmocemi a zeměmi 
třetího světa. IAUP plní prostřednictvím 
svých orgánů i aktivním členstvím ve 
významných světových institucích 
(např. UNESCO nebo řada nadnárodních 
nadací) také roli zprostředkovatele 
v oblasti eliminace světových konfliktů, 
snižování chudoby a zlepšování 
životní úrovně rozvojových zemí. 
Nástrojem uskutečnění strategických 
vizí IAUP je vysokoškolský vzdělávací 
proces a spolupráce mezi světovými 
univerzitami, a to v oblasti kvality 
výuky, vědecko-výzkumných projektů 
a společné komunikace, přenesené na 
regionální úrovně. Další informace 
o IAUP naleznete na http://iaup.org. 

Členství Vysoké školy finanční a správní 
jako zatím jediné univerzity za celou 

Českou republiky je odrazem ocenění 
její kvality v mezinárodním srovnání 
a současně dokladem, že patří k institu-
cím, které se dokáží orientovat nejenom 
v českém prostředí. Potvrzuje také trend 
multikulturalismu, který univerzita v po-
sledních letech významně posiluje.

Podrobnosti o akci naleznete na  
www.vsfs.cz/iaup.

  Vzácná návštěva
Ve čtvrtek 17. 10. 2013 navštívili Prahu 
v souvislosti se zasedáním IAUP generální 
tajemník této organizace Álváro Romo 
a sekretář Tatsuro Tanioka. Na fotografii zleva: 
Karel Havlíček, děkan VŠFS; Petr Budinský, 
prorektor VŠFS; Emil Šenkýř, tajemník VŠFS; 
Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS; Álváro 
Romo, generální tajemník IAUP, Tatsuro 
Tanioka, sekretář IAUP

Magdalena Straková // text
Hana Ambrožová // foto



Na duben 2014 připadá výročí 
podepsání Smlouvy o přistoupení 
k Evropské unii, nebylo proto velkým 
překvapením, že si prof. Václav Klaus, 
který přijal pozvání vystoupit na 
naší univerzitě, připravil pro studen-
ty přednášku s názvem: „Je důvod 
slavit našich 10 let v EU?“ Přednáška 
spojená s diskusí se konala ve středu 
9. dubna 2014 ve zcela zaplněném 
Kongresovém centru Vysoké školy 
finanční a správní.

Už v úvodu přednášky prof. Klaus 
jasně deklaroval, že podle jeho názoru 
důvody k oslavám nemáme. V násle-
dující přednášce nejprve vymezil teze, 
na základě kterých posléze vyjmeno-
val zásadní argumenty pro i proti, aby 
v závěru zdůvodnil své stanovisko. 
Pro studenty, pro které je vstup do EU 
už jen historií a nikoliv živou vzpo-
mínkou, se zastavil u klíčových bodů 
našeho přistoupení k EU, přičemž ko-

mentoval i svůj osobní přínos v celém 
procesu. 

Pro a proti EU
Z pohledu posluchačů byla mimořádně 
zajímavá pasáž přednášky, v níž se prof. 
Klaus věnoval argumentům pro a proti 
konceptu Evropské unie, protože jasně 
definovala jeho názory na různé aspekty 
problematiky. Závěr přednášky nebyl 
příliš optimistický, když Václav Klaus 
konstatoval: „Nevěřím v naše vystoupení 
z EU (protože nevěřím, že by se k tomu 
občané naší země odhodlali), nevěřím, 
že nás z EU vyloučí (to by bylo politicky 
velmi nekorektní), nevěřím na samo-
rozpuštění se EU (protože z ní žije, a to 
velmi dobře, spousta lidí), nevěřím na 
dobrovolnou, zevnitř vzniklou trans-
formaci Evropské unie, jakkoli bych si ji 
přál, nevěřím – a tím zklamu řadu svých 
přátel a stoupenců – že se Evropská 
unie rozpadne,“ nicméně připravil tak 
půdu pro intenzivní a zajímavou diskusi.

Ta se mimo jiné dotkla situace na Ukra-
jině, hledání alternativ pro Evropskou 
unii, prezidentských voleb a dokon-
ce i otevřela otázku, zda prof. Klaus 
nechystá návrat do aktivní politiky. To 
charismatický řečník, který několikrát 
publikum roztleskal během svých odpo-
vědí, nevyloučil, ale ani nepotvrdil. 

Podívejte se na záznam
Přednášku prof. Klause jsme zazname-
nali na kameru a záznam najdete v sekci 
Videogalerie na www.vsfs.cz. V násle-
dujících dnech zaznamenala nejenom 
rekordní počet přístupů (v dnech, kdy 
vychází toto vydání, je to již více než 
11 000), ale i značný mediální ohlas. Jak 
je ze záznamu vidět, přednáška byla pro 
všechny zúčastněné mimořádným zá-
žitkem, a těm, kteří se do přeplněného 
centra již nevešli, nezbývá než doufat, 
že prof. Klaus naši univerzitu v budouc-
nu opět navštíví, byť třeba s přednáškou 
na jiné aktuální téma. 

„Chci žít v suverénní zemi,“ 
řekl prof. Klaus

studentům VŠFS 
Magdalena Straková // text 

Daniel Hamerník // foto
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Známe vítěze 
soutěže Global Management Challenge

Magdalena Straková // text 
Daniel Hamerník // foto
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Stali se jimi Jan Kvarda, Samuel Říha 
a Mojmír Vinkler z týmu Second 
place is for losers. Vítězové vedle 
řady atraktivních cen od partnerů 
získali studium MBA, které věnoval 
pořadatel české edice Vysoká škola 
finanční a správní. Patronem týmu 
byl generální partner soutěže J&T 
Banka. Světové finále, ve kterém své 
síly poměří více než 30 týmů z celé-
ho světa, se bude konat na podzim 
v ruském Soči.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 
na slavnostním galavečeru v úterý 
25. března 2014 v Brožíkově sále na 
Staroměstské radnici, který velkoryse 
zapůjčil Magistrát hl. města Prahy, který 
současně soutěži poskytl, vedle Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, záštitu. 

Letošní ročník
Letošního ročníku, již třetího, který v ČR 
pořádá VŠFS, se zúčastnilo celkem 141 

týmů z více než 20 univerzit. Soutěžící 
prošli dvěma koly, přičemž do národ-
ního finále postoupilo osm nejlepších. 
Kritériem pro vítězství v Národním finá-
le bylo dosažení nejvyššího zhodnocení 
investice.

Hlavní cenou bylo bezplatné studi-
um MBA City University of Seattle na 
Vysoké škole finanční a správní. Letošní 
tým zvítězil s obrovským náskokem, což 
dává naděje do světového finále, tím 
spíše, že se jedná o tým, který zvítězil 
v národním kole již před dvěma lety 
a nasbíral tak již i mezinárodní zkuše-
nosti. 

Partneři soutěže
Generálním partnerem soutěže je i letos 
J&T Banka, a.s., která poskytuje neje-
nom tolik potřebné finanční zázemí, 
ale velmi aktivně také přistupuje ke 
studentům zapojeným do soutěže. Pro 
postupující do druhého kola má společ-
nost připravena bohatý motivační pro-

gram. Mimořádně atraktivní jsou letos 
i hlavní partneři soutěže, kde se setkaly 
tak významné společnosti jako Škoda 
Auto, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group a Deloitte 
Advisory s.r.o. 

V příštím ročníku bude VŠFS hostitelkou 
světového finále, Prahu tak navštíví elit-
ní týmy ze zemí zapojených do soutěže. 
A již v této chvíli víme, že generálními 
partnery mezinárodního finále GMC 
v Praze v roce 2015 budou J&T Banka 
a Škoda Auto.

Co je GMC
Soutěž Global Management Challenge 
ověřuje teoretické i praktické manažer-
ské dovednosti studentů a současně je 
učí nést důsledky svých rozhodnutí. 

Jen na nich totiž záleží, zda virtuální 
firma, kterou řídí, uspěje na vybraných 
trzích. Jednou z hlavních předností sou-
těže je spolupráce studentů s prestižní-
mi firmami. Ty se do projektu zapojují 
nejen jako partneři, ale i jako patroni 
podporující své týmy. Firmy poskytují 
soutěžícím odbornou pomoc a zasvě-
cují je do principů řízení společnosti, 
samotná rozhodnutí jsou ale plně na 
studentech.

  Společný snímek vítězů
Vítězové letošní edice soutěže GMC (zleva): 
Mojmír Vinkler, Samuel Říha, Jan Kvarda

Vítězové letošní edice mají šanci uspět ve světovém finále. 
Letošní ročník soutěže Global Management Challenge,  
největší světové soutěže v řízení firem určené zejména 
studentům, zná své české vítěze.
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Lenka Ruppertová, Daniel Hamerník // text 
Daniel Hamerník // foto

Hledáme cesty, jak oslovit širokou veřejnost. Jednou z těch 
klíčových je podoba reklamní kampaně univerzity. Loni vedení 

univerzity rozhodlo o změně.

Tým kreativců VŠFS ve složení Daniel Ha-
merník, Petr Pelc a Zděněk Franta tak byl 
postaven v červenci 2013 před nesnadný 
úkol – vymyslet a realizovat novou grafickou 
podobu mediální kampaně univerzity. 

I přes veškeré moderní marketingové hrozby 
v podobě prázdných a laciných sloganů o světlé 
budoucnosti studentů a líbivých snímků z ame-
rických fotobank se naši marketingoví specia-
listé nezalekli a vymysleli originální autorské 
řešení. Retro kampaň v odlehčeném duchu pro-
paguje nejen významné patnácté výročí založe-
ní školy, ale neortodoxní grafickou interpretací 
představuje i její vrcholné akademické předsta-
vitele. Věříme, že osobité grafické zpracování 
rektorky Bohuslavy Šenkýřové, prorektora Petra 
Budinského, děkanů Karla Havlíčka a Petra 
Matějů naváže svou úspěšností na loňskou, 
odborníky vysoce hodnocenou kampaň.

  Ukázky podoby citylightu

  Ukázka podoby rollingboardu

Kampaň 
s novou – retro – tváří
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Magdalena Straková // text 
Hana Ambrožová // foto

Výstava Svět srdcem Bohuslavy Šenký-
řové našla na celý půl rok svůj domov 
v prostorách zdravotnického zařízení 
Santé. Až do října 2014 tak mohou 
návštěvníci zhlédnout v Pštrossově ul. 
č. 24 na Praze 1, kde Santé sídlí, celkem 
104 fotografií ze 13 zemí světa. Vernisáž, 
která se konala 8. dubna, naznačila, že 

spolupráce mezi Santé a naší univerzi-
tou se i nadále nebude omezovat jenom 
na zdravotnické služby.

Výstavu pořádá Vysoká škola finanční 
a správní na podporu svého Stipendijní-
ho fondu. Všechny vystavené fotografie 
je možné si zakoupit.

Santé ve znamení fotografií
Bohuslavy Šenkýřové
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Magdalena Straková // rozhovor 
Archiv // foto

Lukáš Anděl je úspěšným absolventem 
bakalářského studia oboru Veřejná 
správa na naší univerzitě a současným 
studentem prvního ročníku navazujícího 
magisterského studia téhož oboru na 
studijním středisku v Mostě. Aktivně 
se zapojuje do života školy v mnoha 
oblastech. Zúčastnil se projektu Rozvoj 
West Bohemia, v jehož rámci absolvoval 
desetidenní stáž a o svých zkušenostech 
promluvil i na závěrečné konferenci 
projektu v únoru tohoto roku. Aktivně 
se podílí na činnosti Kabinetu religionis-
tiky a zapojil se dokonce do besed pro 
střední školy, které pořádá Informační 
středisko Europe Direct Most. Je jasné, 
že patří k mimořádným studentským 
osobnostem naší univerzity. Dovolte, 
abychom vám ho prostřednictvím něko-
lika otázek představili.

Lukáši, proč jste si vybral právě 
obor Veřejná správa. Co jste od něj 
očekával?
Už na střední škole jsem se zajímal 
o úřad v mém městě a jeho fungování 
v tom pozitivním i negativním hledisku. 
VŠFS nabízela obor Veřejná správa a bylo 
to tedy jasné rozhodnutí. Očekával jsem 
od něj získání kvalitních znalostí a pro-
hloubení problematiky.

Na navazujícím magisterském 
studiu jste si zvolil směr Veřejná 
správa Evropské unie. Budou po 
studiu Vaše kroky směřovat právě 
do evropských struktur?
Jako členskou zemi nás ovlivňují insti-
tuce EU. Říkal jsem si, že by byla škoda 

mít znalosti jen o veřejné správě u nás. 
Pokud člověk chce něčemu rozumět, 
musí se o to zajímat v širším hledisku. 
Porovnávat problematiku veřejné správy 
v ČR například s Belgií, Německem, Fran-
cií a hledat odpověď na to, proč to tam 
tak funguje a proč u nás ne, je zajímavé. 
Zdali mé kroky budou směřovat do 
Evropských struktur, opravdu netuším. 
Člověk nikdy neví, kam ho život zavede, 
pokud by mě zavedl do některé z institu-
cí EU, byl bych rád.

Už během bakalářského studia 
jste se zapojil do projektu Rozvoj 
West Bohemia, kde jste absolvoval 
desetidenní stáž. Prozraďte nám, 
kde to bylo a jaké jste si odnesl 
zkušenosti?
Stáž jsem absolvoval na Magistrátě 
města Mostu na odboru životního 
prostředí. O tuto oblast se dlouhodobě 
zajímám a i v minulosti jsem se účastnil 
individuálních praxí v oblasti životního 
prostředí a nadále se jich budu účastnit. 
Na Magistrátě města Mostu jsem měl 
možnost komunikovat s jednotlivými 
referenty na otázky životního prostředí. 
Seznámil jsem se s historií těžby na 
Mostecku a i rekultivacemi, zároveň 
jsem měl možnost vyjíždět do terénu 
a poznat práci odboru na vlastní kůži. 
Zkušenosti jsem si odnesl velmi pozi-
tivní, protože odbor byl velmi vstřícný 
a otevřený. Poskytl mi mnoho materi-
álů, cenné informace a také možnost 
konzultace problematiky životního 
prostředí.

Na Vaši stáž dostala škola 
mimořádně pozitivní ohlasy, 
dokonce jste v ní pokračoval, 
tentokrát pod hlavičkou projektu 
MOSUR. Představte nám, o co se 
v projektu jedná a jak se Vaše další 
stáž lišila od té první?
Stručně bylo předmětem projektu 
posílení kontaktů vysokých škol a také 

posílení provázanosti s praxí. Stáž se 
lišila tím, že nebyla placená a že jsem 
měl možnost se seznámit s více odbory 
na Magistrátě města Mostu. Bylo to 
náročnější na vstřebávání informací, ale 
to podstatné jsem si zapamatoval.

Od ředitele studijního střediska 
vím, že se aktivně zapojujete i do 
práce Kabinetu religionistiky. 
V čem Vaše zapojení spočívá?
Má „práce“, dovolil bych si říci, že je 
spíše taková malá výpomoc. Bohužel 
nepodařilo se mi stát se pomocnou 
vědeckou sílou. I přes to však pomáhám 
s formátováním textových dokumentů 
a měl bych pomoci s vytvořením malé 
databáze pro dokumenty.

Proč jste se zapojil do besed se 
středními školami, které pořádá 
Informační centrum Europe Direct 
Most?
Ano, do besed jsem se nabídl, že vy-
stoupím. Baví mě prezentování a chtěl 
jsem prostřednictvím besedy sdělit 
postřehy ze života školy.

Zbývá Vám při takovém vytížení 
i čas na studium?
Sám si nemyslím, že to zabírá toli-
ka času, jen to tak vypadá. Chce-li 
se absolvent uplatnit na trhu práce, 
nemůže se spoléhat pouze na to, že mu 
zaměstnavatelé v dnešní době otevřou 
dveře dokořán. Je tedy nutné propojení 
studia s praxí a právě obor veřejná sprá-
va to umožňuje a tak toho využívám.

Vaše příjmení to přímo samo 
nabízí. Relaxujete rád na horách? 
A při čem si vlastně nejlépe 
odpočinete?
Na hory jedině pěšky výšlapem příro-
dou. Rád stanuji a cestuji za jakýmikoliv 
novými věcmi, které se naskytnou. Nej-
lépe si právě odpočinu tím, že si vlastně 
neodpočinu. Samozřejmě rád čtu.

Obor Veřejná správa 
propojuje studium s praxí a já toho 
rád využívám
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Magdalena Straková // text Daniel Hamerník // foto
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Pro soukromou univerzitu je jedním z ukazatelů úspěš-
nosti i to, kolik studentů si ji vybere v tzv. první volbě. Je 
potěšitelné, že z mnoha výzkumů, které VŠFS pořádá, vy-
plývá, že toto číslo sice pomalu, ale přesto roste. Abychom 
tento trend posílili, pořádáme pro středoškoláky řadu 
zajímavých akcí. Jednou z nich je i tradiční šachový turnaj.

Letošního turnaje, který se konal 7. dubna v prostorách uni-
verzity, se zúčastnilo rekordních 27 škol z celé České republi-
ky. Obhájcem titulu v sedmikolovém turnaji v rapid šachu se 
stalo Gymnázium Kladno. Ceny vítězům předával prorektor 
univerzity Petr Budinský a starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík. 
Turnaj pro nás uspořádala Pražská šachová společnost.

Šachy – cesta k VŠFS
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V pátek 11. dubna 2014 se uskutečnil 
již třetí ročník fotbalového turna-
je O pohár rektorky Vysoké školy 
finanční a správní. Pro velký zájem 
byla kapacita turnaje navýšena na 20 
týmů (dvakrát tolik co loni). I proto 
byla celá akce přesunuta na Hamr 
Braník. 

Slavnostního zahájení se ujala již tradič-
ní dvojice, fotbalová legenda Antonín 
Panenka, pod jehož záštitou je akce 

pořádána, a rektorka VŠFS Bohuslava 
Šenkýřová. Turnaj byl rozdělen na dvě 
části, z nichž každá probíhala na jednom 
hřišti. Ve školní části (skupina A a B) 
se bojovalo o pohár děkana Fakulty 
ekonomických studií. V sekci partnerů 
a platících týmů (skupina B a C) se sou-
peřilo o pohár děkana Fakulty sociálních 
studií. Obdivovat jsme mohli na jedné 
straně rychlost středoškoláků, a na 
straně druhé zkušenost a přehled nami-
xovaných týmů. Vítězové jednotlivých 

sekcí AMJ Team a Střední průmyslová 
škola dopravní se utkali v absolutním fi-
nále. Dramatický zápas nakonec dopadl 
lépe pro celek středoškoláků, který po 
těsné výhře 1:2 získal konečné 1. místo 
v turnaji. Bronzový stupeň obsadil loň-
ský finalista Obchodní akademie Dušní. 
Fotbalisté z pořadatelské VŠFS bohužel 
nezopakovali loňský bronzový úspěch 
a vypadli po napínavém penaltovém 
souboji s celkem Viet Friends již ve 
čtvrtfinále. 

Pohár rektorky
letos na Hamru ukořistila 
SPŠ dopravní Diana Brennerová, Daniel Hamerník // text 

Hana Ambrožová // foto

Xadonia 02/14 ZE ŽIVOTA UNIVERZITYXadonia 02/14 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY



31

inzerce_A4.indd   1 1/3/14   3:08 PM



Free videoportál VŠFS pro maturanty
=

+ +
čeština se Švejkem angličtina s Harrym matika s Albertem


