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VŠFS očima studentů 
Poznatky z dlouhodobého 
sociologického zkoumání školy

Slavili jsme 
ve Žlutých lázních 
Dvacáté výročí Bankovní akademie 
a patnáct let VŠFS byly hlavním tématem



STUDENTI JSOU PRO NÁS SVATÍ
Máme pro ně megarychlý internet za boží cenu

Více na:  844 222 111
 www.upc.cz/student 

✆

40 Mb/s
120 Mb/s 

449 Kč
měsíčně

120 Mb/s 
240 Mb/s 

599 Kč
měsíčně

S UPC teď mají studenti až 3× rychlejší internet za méně peněz, 
s pronájmem Wi-Fi modemu v ceně a bez připojovacích poplatků. 

Věrnostní cena platí pro nové zákazníky při objednání od 1. 9. do 15. 11. 2014.
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Xadonia 03/14 EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři Xadonie,
před patnácti lety touto dobou vrcholily 
přípravy odvážného kroku, na který tehdejší 
účastníci shodně vzpomínají jako na jedno 
z největších dobrodružství svých životů. Změnila 
se legislativa a parta nadšenců se rozhodla 
přijmout obrovskou výzvu a založit soukromou 

vysokou školu. V prosinci 1999 se Vysoká škola finanční a správní 
stala realitou. Zatím jen „na papíře“, udělením akreditace. Na 
první studenty si ještě rok počkala. Ale byla tady a získávala svou 
tvář. A vy si o tom můžete v tomto podzimním vydání mnohé 
přečíst. Zavzpomínejte s rektorkou, nejstaršími zaměstnanci 
i s manažery univerzity, jak jsme během těch patnácti let rostli 
a měnili se. Slovo jsme dali také studentům a absolventům, vždyť 
právě oni jsou naší vizitkou. Na všechny se bohužel nedostalo, ale 
jejich hlas rozhodně nezapadne, uveřejníme je v dalším vydání 
nebo v uvažovaném mimořádném vydání věnovaném našim 
jednotlivým oborům. 

Ale nejen vzpomínkami je člověk živ a u nás se děje spousta 
zajímavého i tady a teď. Máme za sebou akci mimořádného 
významu, kdy se v Praze pod naší hostitelskou taktovkou sešli 
prezidenti a rektoři univerzit z celého světa. Děkovné reakce 
(část z nich najdete také uvnitř vydání) jsou důkazem, že jsme 
se s podobnou výzvou popasovali na výbornou. A už v dubnu 
nás čeká další mimořádná událost – mezinárodní finále největší 
manažerské soutěže světa Global Management Challenge. 

V tomto vydání ještě nepřehlédněte rozhovor s Kateřinou 
Krásovou, absolventkou naší univerzity a tiskovou mluvčí 
Plzeňského Prazdroje. Vracíme se tím k tradici rozhovorů se 
zajímavými absolventy a doufáme, že vás tím potěšíme.
Další vydání Xadonie pro vás připravujeme na únor, bude 
věnované vědě, výzkumu a projektům. Přeji vám proto už nyní 
krásné vánoční svátky a nezapomeňte, že druhou lednovou 
sobotu se koná tradiční ples Společenství škol. Jeho hvězdou 
bude Dara Rolins, takže neváhejte a kupte si lístky včas. 

Vaše
Magdalena Straková
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Ukázat můj typický den je skutečně 
nesnadné. Každý je jiný a mám 
pocit, že typický den snad ani 
neexistuje. 

Jsou dny, které strávím úplně mimo 
univerzitu, kdy se věnuji obchodním jed-
náním a reprezentaci. Často ze stejného 
důvodu jezdím do zahraničí, na konfe-
rence, zasedání IAUP (více se dočtete 
v jednom ze článků v tomto vydání), na 
partnerské univerzity apod. Někdy jsem 
zavřená v kanceláři a jednám a jed-
nám. Jindy podepisuji stovky a stovky 
diplomů. 

Víte, kolik je toho nutné schválit, rozhod-
nout, podepsat a posunout dál? Jindy 
pracuji z domova, protože zpracovat 
koncepční materiál v běžném provozu je 
absolutně nemožné. 

Ale dokážu si najít čas i na příjemné 
chvíle, kdy se třeba setkám se školáčky 
z našeho Společenství škol nebo se 
studenty, absolventy a zaměstnanci, 
které zajímá moje cestování a fotogra-
fování. Adrenalin upouštím v Ďolíčku, 
kam pravidelně chodím na fotbalovou 
Bohemku. Původně jsem myslela, že 
jsem Sparťanka, ale mýlila jsem se. Jsem 
ve své podstatě Klokanka. 
Nabízím vám míchaný koktejl z ingre-
diencí, které byste se mnou během 
„typického“ dne mohli ochutnat.

Probuzení 
Budím se dost brzo. Malá 
silná kávička, kontrola emailů 
v tabletu, zprávy TV – vše 
v posteli.

Ráno
Jen málokdy se mi nechce 
z postele. Běžnou ranní hygie-
nu někdy doplním i plaváním 

v bazénu. Zbývá vybrat správný oděv, 
posnídat s Lidovými novinami a MF 
DNES a už odjíždím do školy přes ucpa-
ný Smíchov.

Porada sekretariátu 
rektorky
Začíná běžný pracovní den. Je 
nutné stanovit si, alespoň rám-

cově, program na celý týden, protože 
akademický rok se rozbíhá a moje po-
vinnosti se úměrně tomu kupí. Už v této 
chvíli mám diář plný téměř na měsíc 
dopředu, ale je nutné doladit i běžnou 
agendu a najít si čas na koncepční práci 
nebo třeba tvorbu různých textů a pre-
zentací. 

Slavnostní zahájení 
akademického roku
Oblečena do taláru spolu s dal-
šími rektory reprezentuji naši 

univerzitu. Po skončení projevů ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy, před-
sedy ČKR a dalších osobností následuje 
setkání účastníků u rautu. Při rozhovoru 
s ministrem Chládkem získávám jeho 
slib návštěvy po volbách našeho Spole-
čenství škol. Dobrá zpráva!

Jednání s Educo Uni Group 
Dokončujeme kalendář Indie 
2015. V pořadí již devátému 
našemu „výtvoru“ zbývá do-

řešit poslední stránku. A protože letos 
slaví VŠFS 15 let a Bankovní akademie 
již let 20, rozhodli jsme vydat pro příští 
rok i diář. Hledáme v něm poslední 
chybičky a doufáme, že s ním řadu z vás 
potěšíme.

Jednání s prorektory 
a děkany 
S novým akademickým rokem 
je potřeba zavést řadu změn 

v pedagogickém procesu i organizaci vý-
uky. A třebaže se většina příprav dávno 
odehrála během léta, nyní je čas doladit 
detaily a probrat strategii komunikace 
směrem k pedagogům, administrativním 
zaměstnancům i studentům. A věřte mi, 
že to je velmi důležité. Naši univerzitu 
v kontextu celkového vývoje společnosti 
nečekají lehké časy a je třeba to vědět 
a říkat.

Klíčoví jsou akademičtí pracovníci. 
Mnozí si za skvělou práci pro naši uni-
verzitu zaslouží mimořádnou finanční 
odměnu i pochvalu „před nastoupenou 
jednotkou“. Jiní ale musí dostat zpětnou 
vazbu, že není možné déle tolerovat 
jejich jednání a nedostatečné výsledky. 

Den s …  
Bohuslavou Šenkýřovou

Redakce // text
Daniel Hamerník, archiv // foto

Xadonia 03/14 DEN S OSOBNOSTÍ
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Nicméně debata je konstruktivní a její 
závěry budou částečně prezentovány na 
konferenci na zahájení akademického 
roku.

Zámeček 
Téměř každodenní podvečerní 
cesta vede na vršovický Záme-
ček. Naštěstí je jen 3 min chůze 

od univerzity. Je to dům pro seniory a já 
v něm mám moji maminku. Návštěva 
není vždy nejveselejší, ale i stáří a nemo-
houcnost je součástí našeho bytí. 
Často si kladu otázky, co jsme za 
společnost, když se neumíme kvalitně 
postarat o staré a nemocné, efektivně 

zorganizovat systém péče v nemocni-
cích, LDN a „domovech“. Ani neumíme 
dostatečně finančně ocenit ty, kteří se 
o ty nejpotřebnější starají. Jsme tady 
jen „na návštěvě“ …

Bohemka do toho!!!
Ďolíček je to správné místo, 
kde můžu upustit trochu toho 
stresu při pokřiku s  klokaním 

kotlem. A potkávám tu i řadu přátel 
a zajímavých lidí. 

Dnes jsem například potkala fotografa 
Jakuba Ludvíka, který nám s Ing. Kutou 
pomáhá s kulturními programy na 

naše akce pro studenty, zaměstnance 
a partnery naší univerzity. 

Definitivně potvrzuje hvězdu plesu 
10. 1. 2015 na Žofíně. Bude to Dara 
Rolins a to je krásná zpráva na závěr 
mého dne.

Posledním rozhovorem letošního 
ročníku Xadonie, která v každém 
vydání akcentuje patnácté výročí 
univerzity, je rozhovor s rektorkou 
a ředitelkou Vysoké školy finanční 
a správní Bohuslavou Šenkýřovou. 

Dělat rozhovor s rektorkou 
univerzity tak, aby byl čtivý, 
zajímavý a pokud možno 
přinesl i něco nového, doposud 
nevyřčeného, není vůbec snadné. 
I proto se redakce tentokrát 
rozhodla požádat o pomoc členy 
kolegia rektorky, kteří si připravili 
své vlastní otázky. Ptali se na to, co 
je zajímá, a my jsme přesvědčeni, 
že dokázali najít úhel pohledu, 
který zaujme i naše čtenáře.

Když se tak zpětně podíváš na 
své představy, které jsi měla při 
založení vysoké školy – do jaké 
míry se tyto představy kryjí se 
současným stavem školy, s tím, jak 
se škola za těch 15 let rozvinula?
Určitě jsem neplánovala nic „konkrét-
ního“. Přála jsem si, aby založená VŠFS 
vzkvétala a byla uznávaným ústavem 
mezi studenty i odbornou veřejností. To 
se, myslím, splnilo. 

Myslela jsem si, že soukromé vysoké 
školství bude po cca 15 letech stejně 
prestižní, jako veřejné. Nebo alespoň, že 
s ním nebudou tolik spojovány negativ-

ní konotace. To se, bohužel, nenaplnilo. 
Ani ve snu jsem totiž nepředpokládala, 
že bude umožněn vznik tolika SVŠ a že 
zdaleka ne všechny budou schopny 
splnit náročná kritéria na kvalitní VŠ 
(většinou z objektivních důvodů). 

Co považuješ v patnáctileté historii 
VŠFS za největší úspěch, a co 
naopak bys nejraději vymazala 
z paměti?
Myslím, že „největší úspěch na věky“ 
neexistuje. Vždy v určité době je něco 
„největším“ úspěchem a vzápětí to zase 
něco jiného překoná. Každá reakredita-
ce a akreditace nového oboru je velkým 
úspěchem a mnohdy stojí pořádné 
„nervy“. 

A pak v jednom dni habilitují na Fakultě 
financí a účetnictví VŠE dva naši kolego-
vé, a je to pro naši univerzitu obrovsky 
úspěšný den (i když každý z nich to po 
právu považuje hlavně za svůj osobní 
úspěch). Mohla bych jmenovat řadu 
úspěchů, které v dané historické době 
byly naším „momentálně“ největším 
úspěchem, ale ty přeci každý zná.

Nejraději bych vymazala z paměti jeden 
„černý pátek“ z  roku 2009, kdy jsem 
vyšla na titulní straně jednoho dení-
ku. Události, které jsme úspěšně řešili 
s JUDr. Chumem z advokátní kanceláře 
Sokol a spol. a s mediální agenturou. 
Byla to ohromná zkouška celé VŠFS. Ně-

kteří obstáli na jedničku s hvězdičkou, 
jiní prošli s odřenýma ušima, pár jich 
i propadlo – tak už to ve škole bývá. Na-
konec se ale ukázalo, že „všechno zlé je 
i pro něco dobré“. Škola vyšla posílena 
a poučená, i když za nemalou cenu.

Kde vidíš pro naši univerzitu 
největší příležitosti rozvoje 
v průběhu několika příštích let? 
V několika dalších letech půjde hlavně 
o to, abychom při demografickém 
poklesu a snižování počtu maturantů, 
a tudíž i nově přijímaných studentů 
na naši univerzitu dokázali efektivně 
hospodařit a udržet vysokou kvalitu 
akademických procesů. 

Případný pokles celkového počtu stu-
dentů využijeme ke zkvalitnění řízení 
lidských zdrojů. Tedy nepůjde o kvanti-
tativní, ale spíše kvalitativní rozvoj. Dal-
ší velkou příležitostí k rozvoji je oblast 
právních oborů a kriminalistiky.

Představ si, že se píše rok 2049 
a VŠFS slaví 50 let. Jak si školu v té 
době představuješ? 
Já budu za 3 roky slavit stovku. Kolega 
Čírtek s kreativci připravují pro mne 
v předstihu dárek asi ve formě baletu 
… Promiňte, ale asi bych měla na tuto 
otázku odpovědět vážněji, i když není 
mým zvykem zabývat se víc, než je nut-
no, „dávnou“ minulostí či budoucností. 
Snažím se ovlivnit „přítomnost“. 

Rozhovor s Bohuslavou Šenkýřovou

Xadonia 03/14 DEN S OSOBNOSTÍ



06

V roce 2049 bude VŠFS taková, jaká 
bude společnost a české vysoké škol-
ství. Věřím a doufám, že si naše univer-
zita udrží svoji pozici na trhu, že však 
bude do značné míry jiná, než je dnes. 
Vždyť před 35 lety jsem byla 3 roky po 
promoci na FFUK a troufnu si tvrdit, že 
dnes je moje alma mater „jinde“, i když 
možná ve vybavení se zas tolik nepo-
sunula. 
Myslím, že společnost bude vyžadovat 
nové obory, studenti a školy budou vy-
baveni novými technologiemi. Doufám, 
že i akademičtí pracovníci na VŠFS bu-
dou připraveni předat svým studentům 
vše, co bude budoucí trh žádat. 

Věřím, že VŠFS bude známá v mnoha 
státech světa, internacionální nejen 
skladbou studentů, ale i akademických 
pracovníků. Dnešní 15letí, kteří se 
narodili v roce 1999, tedy v roce, kdy se 
zrodila VŠFS, budou asi za 15 let (2029) 
rodit děti, které by mohly v roce 2049 
studovat na VŠFS. Doufám, že budou 
hodně plodní …

Na co kladeš ve své práci, ale 
i v prostředí univerzity, největší 
důraz?
Myslím, že jsem na sebe minimálně stej-
ně náročná, jako jsem na ostatní. Chci 
profesionální výkon, nasazení a loajali-
tu. Žádám klientský přístup ke studen-
tům, ale i spolupracovníkům. Nestrpím 
podvádění, lepší je chybu přiznat a po-
učit se. Myslím, že jsem člověk, který se 
i v náročných momentech dokáže smát 
a udělat si legraci i ze sebe sama. A ta-
kové mám ráda lidi kolem sebe. Mám 
štěstí, že většina takových je.

Pro studenty se škola často 
identifikuje s obory, které nabízí. 
VŠFS jich nabízí celou řadu od 
řízení podniku, marketingové 
komunikace, až po malé obory, 
jako je sociologie nebo právní 
obory. Jakým směrem se bude 
univerzita ubírat dál? Připravuje 
nějaké novinky?
Naše univerzita má akreditovanou 
širokou plejádu oborů. V současné 
době aktualizujeme naši střednědobou 
strategii rozvoje, která odrazí současný 
stav jednotlivých našich oborů, situaci 
ve vysokém školství i budoucí potřeby 
naší společnosti. Bohužel, tyto procesy 
nejsou jednoduché a mnohdy nejsme 
tím rozhodujícím činitelem.

Řídit tak velkou organizaci, jako je 
Společenství škol, nutně vyžaduje 
obrovské osobní nasazení. Co je 
Tvou největší motivací?
Úplně jsem o tom takto nikdy nepře-
mýšlela. Asi nejspíš bych odpověděla 
citátem Alberta Einsteina: Nechtěj být 
úspěšným člověkem, chtěj být člově-
kem, který za něco stojí. Chtěla bych 
takovou být, chtěla bych, aby po mně 
něco zůstalo napořád. Něco, co bude 
mít „cenu“.

Dva z Tvých největších koníčků – 
cestování a fotografování – vedly 
k tomu, že ses stala autorkou 
inspirující knihy obsahující spoustu 
krásných fotek z Tvých cest. Jaké 
jsou Tvé další plány v této oblasti?
Tak v této oblasti naprosto neplánuji. 
A nejen v této oblasti. Třebaže tvrdím 
s nadsázkou, že věk je nepodstatné 
datum v občance, ve svém věku mnohé 
beru tak, jak to přijde. 

Jsou místa, kam bych se ještě ráda 
podívala – třeba Velikonoční ostrovy, 
v Evropě navštívila např. Irsko a sever-
ské státy. Ale to nechávám, až budu 
starší. Jsou i destinace, kam bych 
se klidně ráda vrátila, např. Karibik 
a Galapágy. Uvidím, kam mě osud ještě 
zanese. Knihu už asi nezplodím. Teď 
chystám kalendář na příští rok, bude to 
Indie. A také diář k našemu výročí (VŠFS 
15 a Bankovní akademie 20 let), bude 
plný fotek z celého světa a také pár 
mých vět.

A na závěr jedna na tělo. Riskuješ 
ráda?
Každý někdy něco riskneme. Já rizikové 
situace nevyhledávám, dokonce my-
slím, že nerada příliš riskuji. Když ale 
musím, situaci rychle analyzuji a hle-
dám nejlepší řešení, které často také 
není bez rizika. Asi víc blufuji a „klamu 
tělem“. To mám z pokeru, který ráda 
hraji. 

Ne, neděste se, není to o skutečné 
peníze, to bych možná hrála ještě víc 
„při zdi“. Ale učím se odhadnout reakce 
spoluhráčů, a pak udeřím ve správný 
moment. A musí mi „jít karta“. Jako 
v životě. Prozradím, že se mi daří.

Děkuji za rozhovor!

Jméno: Bohuslava Šenkýřová
Věk: v nejlepších letech (věk je nepodstatné 
datum v OP)
Stav: rozvedená
Počet dětí: 2
Vzdělání: VŠ

Čím se živí:
Prací

Kde se angažuje:
● Rektorka VŠFS
● International Association of University 

Presidents
● Česká konference rektorů

Koho respektuje:
každého, kdo umí něco líp než já

Co nesnáší:
podvody, lenost, neprofesionalitu

Největší kulturní zážitek z poslední doby: 
muzikál Mamma Mia! na Broadwayi,
koncert Chinaski ve Žlutých lázních

Osobní data

Xadonia 03/14 DEN S OSOBNOSTÍ
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Společnost MAFRA, a. s., která sdru-
žuje pod svou střechou produkty ze 
všech oblastí mediálního trhu, od no-
vin (MF DNES, Lidové noviny, Metro) 
přes internetové portály (iDNES, 
jobDNES, atd.), rádia, televize i vlast-
ní tiskárny MAFRAPRINT, se opět 
stala pro akademický rok 2013/2014 
mediálním partnerem Vysoké školy 
finanční a správní. 

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

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

a komentáře
● Rozšířené zpravodajství z vašeho 

regionu
● Ekonomické zpravodajství a pravi-

delné denní přílohy
● Zpravodajství ze sportu a kultury, 

TV program

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

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

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

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

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

tuře i automobilům. Vychází každou 
sobotu.

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

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

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

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

Pokračování úspěšné
spolupráce se společností

MAFRA MAFRA // text
Archiv // foto

Xadonia 03/14 INZERCE
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Popsat uplynulých 15 let naší univerzi-
ty na tak krátkém formátu jednoduše 
nedokážu. Všichni jsme se cítili asi 
jako Kryštof Kolumbus, když objevo-
val „Nový svět“. 

Bylo to ohromně tvůrčí a vzrušující. Na 
začátku 21. století společnost prahla 
po vzdělání a nové vysoké školy rostly 
jako houby po dešti.

Bylo jasné, že neuspěje každý. Nás „sedm 
statečných“ v přípravném roce dělalo 
všechno. Rozhodli jsme se v té době pro 
neobvyklý krok – masovou mediální a re-
klamní kampaň. Pod heslem – Studuj, ty 
na to máš! – jsme zaplavili média. Copak 
vysoká škola je podnik?!? Taková kam-
paň je pro školu nedůstojná. Marketing 
není „akademický“, apod. To byly reakce 
hlavně akademické veřejnosti, která se 

s něčím takovým doposavad nesetkala. 
Výsledek ale potvrdil, že to byl správný 
krok. 

Byli jsme vidět a kampaň, která nás stála 
asi 1,7 mil. Kč, přivedla na VŠFS prvních 
330 studentů. A to je, vážení, počet, 
který nedosahují mnohé soukromé VŠ 
ani po letech svojí existence!  
Dnes se běžně propagují i veřejné VŠ. 

Rozhodli jsme se v té době pro neobvyklý krok – masovou 
mediální a reklamní kampaň. Pod heslem – Studuj, ty na to 

máš! – jsme zaplavili média. Copak vysoká škola je podnik?!? 
Taková kampaň je pro školu nedůstojná. 

Jak šel čas 

s Vysokou školou
finanční a správní

Xadonia 03/14 TÉMA VYDÁNÍ

Bohuslava Šenkýřová // text
Tony Košař, Daniel Hamerník, archiv // foto
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A tak aspoň stručný přehled událostí, 
které ovlivnily rozvoj VŠFS.
1998
Na Bankovní akademii vzniká projekt VŠ.

1999
VŠFS získává akreditaci prvních Bc. obo-
rů a státní souhlas fungovat jako VŠ.

2000
Rektor V. Čechák; první studenti (330) 
nastupují po „masové“ reklamní kampani 
na obory Bankovnictví, Pojišťovnictví, 
Veřejné finance a správa a Podnikové 
finance.

2002
1240 zapsaných studentů v 2002/03; 
podepsání smlouvy se CityU o MBA.

2003
1910 zapsaných studentů v 2003/04; 
získali jsme první grant GA ČR, zahájena 
výuka MBA.

2004
Konáme první státnice, otevíráme první 
magisterské obory, v Praze se stěhujeme 
do Estonské, v Kladně na Floriánské nám., 
vzniká EUPRESS (jeho předchůdce ale již 
2002/03).

2005
3460 zapsaných studentů v 2005/06; rek-
tor V. Smejkal, VŠFS se umisťuje v soutěži 
Českých 100 nejlepších, je akreditován 
obor Marketingová komunikace, zaha-
jujeme studium BSBA, poprvé vypsána 
anketa o nejlepšího pedagoga.

2006
Rektorka B. Šenkýřová, vyhlášena Cena 
prof. Vencovského, založena CESTA 
a Klub absolventů.

2007
4770 zapsaných studentů v 2003/04; 
ve spolupráci s MČ Praha 10 otevřen 
stipendijní fond pro děti z dětských 
domovů, založena IGA VŠFS, první vydání 
ACTA VŠFS, v Mostě otevřeno středisko 
EUROPE DIRECT.

2008
5370 zapsaných studentů v 2008/09, 
otevřeno Kongresové a Multimediální 
centrum, první Garden Party; 
VŠFS patří mezi Českých 100 nejlepších 
v oboru Vzdělání – Věda – Zdraví – Hu-
manita.

2009
5700 zapsaných studentů v 2009/10; rek-
torka vyhlášena Manažerkou roku 2008; 
škola prošla v důsledku štvavé kampaně 
velkým vnitřním auditem Akreditační 
komise a MŠMT bez nálezu závažných 
pochybení; stáváme se univerzitou, VŠFS 

se dělí na fakulty – Fakultu ekonomic-
kých studií a Fakultu sociálních studií; 
první setkání absolventů.

2010
Rektorka členkou International Asso-
ciation of University Presidents (IAUP) 
– Executive Committee; webové stránky 
VŠFS se umístily v žebříčku Top 400 "Ran-
king Web of World Business School" na 
vynikajícím 174. místě.

2011
VŠFS se potřetí stala laureátkou soutěže 
Českých 100 nejlepších v oboru Zdraví – 
Vzdělání – Humanita; VŠFS získává licenci 
pro GMC; založen absolventský klub Dia-
mant; doc. Pavlů jmenován na Slovensku 
profesorem.

2012 
5100 zapsaných studentů v 2012/13; 
VŠFS se zařadila na seznam výzkumných 
organizací; VŠFS získala DS Label a akre-
ditaci programu MPA; webové stránky 
obsadily 9. místo v Evropě a 14. na světě 
v žebříčku „Ranking Web of World Busi-
ness School".

2013
Evropská komise udělila VŠFS prestižní 
certifikát ECTS Label; Technologická 
agentura ČR přiznala podporu v rám-
ci soutěže OMEGA projektu „Maturita 
efektivní a sociálně spravedlivá“ řešitele 
Petra Matějů; VŠFS zakládá ve spolupráci 
s Bohemians Praha 1905 Univerzitní spor-
tovní klub; MŠMT nám přiznalo účelovou 
podporu na tzv. specifický vysokoškolský 
výzkum pro rok 2013 ve výši 1,3 mil. Kč; 

2014
Slavíme 15 let – první masové setkání 
absolventů ve Žlutých lázních; celkový 

počet absolventů přes 13200 včetně  
4 doktorandů; P. Budinský a K. Havlíček 
habilitují na VŠE; úspěšně reakreditujeme  
6 oborů; pod Katedrou práva vzniká Ústav 
kriminalistiky a forenzních disciplín.

Mohla bych být spokojená. Udělal se 
velký kus práce v minulých 15 letech. 
Toho, co ovlivnilo současnost, bylo 
mnohem víc, než jsem vyjmenova-
la v chronologickém přehledu. To 
nejcennější se ani písemně zachytit 
nedá - ohromná týmová práce, tvůrčí 
a přátelská, ale náročná atmosféra na 
škole. Nerada se dívám dozadu. 
Důležitý je dnešek a také budouc-
nost. Vždyť mnozí studenti, kteří dnes 
nastupují do prvních ročníků, budou 
končit až za 5 let. Začínající demografic-
ký pokles maturantů přináší problémy 
vysokým školám, zejména soukromým. 
Klesá jim počet studentů. Jaká bude 
česká společnost? Jaké bude české 
školství? A jaká bude VŠFS? Všichni si 
uvědomujeme, že máme velkou zodpo-
vědnost. Jedině úspěch našich absol-
ventů na pracovním trhu i v budoucnu 
bude i náš úspěch.

Xadonia 03/14 TÉMA VYDÁNÍ

Jedině úspěch našich absolventů  
na pracovním trhu i v budoucnu bude  
i náš úspěch ... 
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Položili jsme tři otázky zaměst-
nancům, kteří na univerzitě působí 
nejdéle. Někteří z nich svoji cestu 
spojili tehdy ještě s Bankovní akade-
mií už před dvaceti lety. Jejich pohled 
nás proto při oslavách jubilea velmi 
zajímal.

Všichni zaměstnanci odpověděli na tři 
stejné otázky:
1. Zavzpomínejte na dobu, kdy jste 

do školy nastoupil(a).  
Co vás přesvědčilo, že je VŠFS tím 
správným zaměstnavatelem?

2. Jak se ve vašich očích univerzita 
změnila za dobu, co zde pracujete?

3. A jak vidíte její budoucnost, 
případně, co byste univerzitě do 
budoucna popřál(a)?

Irena Gabrielová
Nastoupila již na 
Bankovní akademii 
v roce 1994. Provází 
tedy VŠFS celým jejím 
životem.

1. V mládí jsem pracovala ve velkých 
organizacích, kde se člověk cítil 
ztracen v davu. Před 20 lety na za-
čátku devadesátých let vznikala řada 
malých soukromých institucí, a to, že 
jsem začala pracovat právě v Bankov-
ní akademii, byla z poloviny náhoda 
a z poloviny jsem byla ovlivněna 
rozjezdovým nadšením Dr. Šenkýřo-
vé. Tenkrát byla Bankovní akademie 
vzdělávací agenturou, která uvažo-
vala o zřízení střední odborné školy. 
Soukromá vysoká škola se zdála být 
dalekou budoucností. A protože 
dobře vím, že co se může pokazit, to 

se pokazí, byla jsem docela překva-
pená, když v roce 2000 VŠFS přijala 
první studenty. No a proč jsem zde již 
tolik let? Mě jednoduše práce s Infor-
mačním systémem opravdu hodně 
zaujala a stále mě baví.

2. První akademický rok se ještě všichni 
zaměstnanci vzájemně osobně znali, 
dokonce bych řekla, že vyučující 
a studijní oddělení znalo osobně 
každého 
studenta. Ale 
v následují-
cích letech 
se počet stu-
dentů každý 
rok zdvoj-
násoboval, 
s čímž souvisí nové budovy, nové IT 
technologie, přibývání agend v Infor-
mačním systému, atd. Takže v posled-
ních letech už zase pracuji v tak velké 
organizaci, že spolupracovníky často 
znám jen z mailové korespondence.

3. Naší škole je letos 15 let a tak jako 
každého pubescenta ji nyní čekají 
turbulentní roky, kdy bude rozhodo-
vat o svém dalším uplatnění v do-
spělosti. Přála bych jí tedy totéž, co 
našim absolventům. Další úspěšný 
a kvalitní život.

Vladimír Čechák
Nastoupil na školu 
oficiálně v únoru 2000, 
ale spojen s ní byl už při 
tvorbě a podání projek-

tu. To on je doyenem našich akademických 
pracovníků a prvním rektorem školy.

1. Na takovou otázku je velmi složité 
odpovědět. V době, kdy jsem nastou-
pil na dnešní univerzitu, ještě VŠFS 
neexistovala ani jako neuniverzitní 

vysoká škola. Jako pracovník Ban-
kovní akademie, která je jedním ze 
zakladatelů VŠFS, jsem byl pověřen 
prací na přípravě projektu zřízení 
soukromé vysoké školy. Projekt 
vysoké školy byl zpracován v první 
polovině r. 1999 a 28. září téhož roku 
na svém zasedání v Tišnově rozhodla 
Akreditační komise o jeho akreditaci. 
Reálně zahájila vysoká škola svoji 
činnosti 1. února 2000, kdy nastou-

pili první tři 
pracovníci. Byl 
jsem jedním 
z nich. Je cel-
kem pochopi-
telné, že jsem 
považoval za 
víceméně sa-

mozřejmé se plně zapojit do realiza-
ce projektu, na jehož tvorbě jsem se 
intenzivně podílel.

2. V době mého příchodu byla dnešní 
univerzita obrazně řečeno „souborem 
dokumentů předkládaných k akredi-
taci“, o několik měsíců později to byla 
jedna místnost se třemi pracovníky. 
Dnes je zde univerzita, dvě fakulty, 
Institut CŽV, Centrum knihovnic-
kých služeb, tj. knihovna s mnoha 
tisíci svazky, moderní aula, moderně 
vybavené posluchárny, multimediální 
centrum, a tak by bylo možno pokra-
čovat dále.  
 
Na univerzitě působí dnes 18 
profesorů, 28 docentů a více než 
160 dalších akademických pracov-
níků. V posledních letech se počet 
posluchačů pohybuje okolo 5 tisíc 
a univerzitu za dobu její existence 
absolvovalo přes 13 tisíc absolventů. 
Pracovníci školy se podíleli na řadě 
výzkumných projektů, byli řešiteli 
mnoha grantů, z toho řady od Gran-

VŠFS očima
služebně nejstarších zaměstnanců

Připravila redakce // text
Archiv // foto

VŠFS ještě neexistovala 
ani jako neuniverzitní 
vysoká škola.
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tové agentury ČR. Domnívám se, že 
za 15 let je to velmi výrazný posun, 
podložený obrovským množstvím 
poctivé a náročné práce.

3. Budoucnost každé instituce, tedy 
i univerzity, je vždy v rukou lidí, kteří 
ji tvoří. Proto bych naší univerzitě 
přál hodně kvalitních, schopných 
pracovníků a spolupracovníků, pro 
něž není loajalita vůči instituci jen 
deklarativní záležitostí, kteří svoji 
osobní perspektivu ztotožňují s per-
spektivou univerzity, a jsou nejen 
schopni, ale i ochotni pro její zdárný 
rozvoj vynaložit všechny své síly.

Antonín Kubíček
Další z pedagogických 
pracovníků, kteří jsou 
se školou od samého 
začátku. Nastoupil 

v dubnu 2000 a školu v mnoha ohledech 
významně ovlivnil i na řadě vysokých 
manažerských pozic.

1. Na konci minulého tisíciletí jsem 
opustil akademickou půdu a začal 
pracovat ve státní správě, kde jsem 
se zapojil do procesu privatizace 
národní ekonomiky a především 
restaurace národního kapitálového 
trhu a jeho přeměny z rozvojového 
na rozvinutý segment finančního 
trhu. Získal jsem zde znalosti, které 
jsem chtěl předat, takže v okamži-
ku, kdy mi rektor VŠFS a posléze 
i její první představitelka ředitelka 
Šenkýřová nabídli možnost stát se 
pracovníkem školy, nezahálel jsem 
a řekl ANO. Vedení pracující v plném 
rozsahu a společně za stanoveným 
cílem na mě udělalo velký dojem 
a já jsem věděl, že přesně proto tu 
chci zůstat. Jsem názoru, že to platí 
dodnes, a proto je VŠFS taková, jaká 
je, a málokdo ji haní.

2. Za dobu, co zde pracuji, došlo k po-
zitivním, ale i negativním změnám. 
Nejdůležitější ovšem bylo a je, že je 
mnohem více změn pozitivních a ty 
negativní byly nakonec krátkodobý-
mi a nikoliv zničujícími. 

3. Pokud jde o budoucnost naší 
univerzity, domnívám se, že při její 
vytvořené „základně“ a její stále se 
vylepšující kvalitě se bude dostávat 
mezi lepší a lepší. Jsem přesvědčen, 

že má budoucnost zajištěnou, ale 
určitě nezaškodí, když my starší 
budeme držet do dalších let všechny 
palce.

Radim Valenčík
Na VŠFS působí od 
května 2000 a na 
podobě univerzity 
zanechal mnohé stopy 

nejenom jako jeden z předních akademi-
ckých pracovníků a manažerů, ale také jako 
mimořádná a výrazná osobnost univerzit-
ního života.

1. Perspektiva. O mém nástupu na 
VŠFS bylo v podstatě rozhodnuto 
již v roce 1995, když jsem se stal 
zaměstnancem Bankovní akademie. 
Již v té době se začal připravovat 
projekt vysoké školy. Protože jsem 
znal lidi, kteří tvořili základ týmu, 
věděl jsem, že se to podaří a že se 
zrodí špičková vysoká škola.

2. Naplnila se perspektiva zrození špič-
kové vysoké školy, dnes již univerzity.

3. Univerzita s nejvíce funkční absol-
ventskou sítí, kdy každý po jejím 
ukončení má špičkový informač-
ní servis ve svém oboru, který je 
založen na výsledcích původního 
výzkumu. Jde o to, aby během studia 
byl student „přifázován“ k tomu, čím 
disponuje špič-
ková věda v jeho 
oboru, naučil se 
informační servis 
ve svém oboru 
využívat jako 
základní konku-
renční výhodu při svém profesionál-
ním i společenském růstu. Tj. popřál 
bych naší univerzitě, aby měla oporu 
ve svých absolventech a její absol-
venti měli oporu v naší univerzitě.

Věra Sochorová
Na VŠFS nastoupila 
v srpnu 2000. I díky 
jejímu vysokému 
morálnímu kreditu, 

pevným zásadám a smyslu pro detail se 
univerzita stala jednou z nejvýznamnějších 
soukromých vysokých škol v ČR. 

1. Když jsem nastoupila na VŠFS 
v červenci roku 2000, odcházela 
jsem z velké banky, kde jsem 10 let 

pracovala na odboru vzdělávání ve 
vedoucí funkci. Vše mělo svůj řád, 
všichni jsme se znali, věděli jsme, co 
můžeme jeden od druhého očeká-
vat, a protože byly zaváděny nové 
a nové produkty a služby - znali 
jsme strategii i vize této organizace. 
Dívám-li se ale zpět, tak každý den 
byl stejný. 

 
Když jsem od rektorky školy obdr-
žela nabídku, tak jsem se ani moc 
nerozmýšlela, zda ano nebo ne.  
Nabídku jsem přijala a dnes si uvě-
domuji, že jsem vsadila pouze na to, 
že jsem znala paní rektorku osobně. 
Věděla jsem, že je to velmi pracovitá 
žena s reálnou vizí, že s ní chci bu-
dovat novou organizaci a spolupo-
dílet se na výběru spolupracovníků. 
Zpětně si vybavuji, že vše byla pro 
mne obrovská výzva. 
 
Vzpomínám, že když jsem přišla do 
organizace, byli zde zaměstnanci 
Bankovní akademie, kteří se podíleli 
na založení vysoké školy, a další tři 
zaměstnanci VŠFS. Těžko uvěřit, že 
jsme denně dělali přijímací řízení 
s novými zaměstnanci, potýkali se 
s novými předpisy a zajišťovali chod 
nové organizace. A do toho to nej-
důležitější: hlásili se noví studenti, 
kterých postupně přibývalo, za rok 
vzrostl jejich počet na tisíc.   

 
A zájem studentů 
o studium rostl 
neustále, škola 
si vybudovala 
vynikající prestiž 
a stala se význam-

nou součástí portfolia vysokých škol 
v ČR a uznávaným aktérem v oblasti 
ekonomického a sociálního vzdělá-
vání.

 Osobně jsem ráda, že dnes vidím 
v organizaci ty mladé spolupracov-
níky, které jsme přijali v prvních 
pěti letech, a vidím jejich profesní 
růst. Vážím si toho, že jsem se stala 
součástí managementu v organizaci, 
kde fluktuace zaměstnanců dosahu-
je pouhého 1 %.  
 
Myslíte si, že bych mohla pracovat 
v organizaci téměř 15 let, kdybych 
nebyla přesvědčena o správnosti 
svého rozhodnutí? 

O budoucím 
úspěchu VŠFS jsem 
neměl pochyb ...
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2. Od začátků, kdy jsme působili 
v Bankovní akademii a v pronajatých 
učebnách, jsme se za 15 let posunuli 
ke čtyřem budovám v Praze a dal-
ším ve střediscích v Kladně a Mostě, 
kde VŠFS využívá celkem 68 učeben 
a k tomu 8 učeben PC. Každá učebna 
je vybavená dataprojektorem, jsou 
vybudovány auly (z toho Kongreso-
vý sál s kapacitou 140 účastníků), 
škola ve Vltavské má vybudované 
Knihovnické centrum, studenti 
a zaměstnanci se mohou stravovat 
v klubu "TIM".  
Změny a rozšíření technologií a IT 
infrastruktury umožnilo postupně 
reagovat na potřeby výuky (věda 
a výzkum, e-learning, potřeby 
programátorů, zdroje pro studium 
apod.).  Postupné zavádění a rozšiřo-
vání funkčnosti IT systémů (infor-
mační systém, vstupní systém, ISIC 
karty, wifi správa) a jiné vytvořily 
zcela nové nástroje a možnosti např. 
informativně komunikační systém 
LCD panelů.  

A k tomu všemu vedení školy vě-
nuje i velkou pozornost pracovním 
podmínkám zaměstnanců (počítače, 
notebooky, telefony, mobily, kopírky 
atd.). Můžeme dnes konstatovat, že 
VŠFS za 15 let existence investovala 
do rekonstrukcí, oprav a vybavení 
téměř 150 000 000 Kč.  
Neznám jinou soukromou vysokou 
školu, která by takto dokázala inves-
tovat ve prospěch kvality vysoko-
školského studia.

3. Dnes hovoříme o 15 letech existence 
vysoké školy, za kterou je veřejný 
společenský prospěch a individuální 
úspěchy jejích absolventů. 
To je vynikající základ, který je 
předpokladem perspektivy a dobré 
budoucnosti této školy. Doba infor-
mací a nových technologií si bude 
žádat nové požadavky na vstup do 
zaměstnání i pro život. VŠFS už dnes 
vzdělává studenty, kteří se v této 
době neztratí, i když bude obtížná 
a složitá. Přeji této škole stálý zájem 
talentovaných studentů a studentek, 

vynikající a erudované pedagogy 
a spokojenost zaměstnanců s atmo-
sférou školy. 

Eduard Gombár
Charizmatický pedagog 
na škole působí od září 
2000. Jeho rozsáhlé 
mezinárodní zkušenosti 

se odráží ve velmi zajímavých přednáškách 
a plných posluchárnách.

1. Na Vysoké škole finanční a správ-
ní působím od jejího samotného 
založení, v jejích počátcích jsem se 
podílel nejen na výuce, ale i na chodu 
a řízení jako vedoucí Ústavu evrop-
ských a mezinárodních studií a člen 
akademické rady. Jsem dodnes hrdý 
na to, že tak mohu patřit k „otcům 
zakladatelům“ a že jsem mohl pomoci 
svými zkušenostmi z dlouhodobého 
působení na Univerzitě Karlově ve 
všech formách studia včetně doktor-
ského, kde mám již dvacet absolven-
tů.  

O budoucím úspěchu VŠFS jsem 
neměl pochyb, neboť jsem byl spo-
lužákem tehdejší ředitelky a dnešní 
rektorky doktorky Bohuslavy Šenkýřo-
vé na Univerzitě Karlově a věděl jsem 
o jejích odborných kvalitách i mana-
žerských schopnostech. Kromě toho 
jsem dávno znal řadu tehdejších vyso-
koškolských učitelů, kteří byli zárukou 
kvality výuky i perspektiv do bu-
doucna. Tehdejší atmosféra, kdy VŠFS 
sídlila na Žižkově, byla prodchnuta 
nebývalým nadšením, jemuž jsem 
také podlehl. Zejména vzpomínám 
na první skupiny studentů prezenč-
ního bakalářského studia, jimž jsem 
přednášel Dějiny diplomacie a Mezi-
národní vztahy a s nimiž jsem navázal 
úzký osobní vztah. Stává se mi, že se 
ke mně při náhodných setkáních naši 
tehdejší absolventi radostně hlásí. 

2. VŠFS se od dob založení výrazně zvět-
šovala a profesionalizovala. K baka-
lářskému studiu přibylo magisterské 
a nakonec i doktorské studium, kro-
mě Prahy se etablovala také střediska 

v Mostě a Kladně, pořádala se celá 
řada vědeckých konferencí a veřej-
ných přednášek. Kromě prezenčního 
studia jsem získal nové zkušenosti 
se studenty kombinovaného studia, 
u nichž se mi díky jejich životním 
zkušenostem dařilo řadu věcí snad-
něji přibližovat a vysvětlovat. Je to 
zejména patrné na mém oblíbeném 
předmětu Diplomatická a konzu-
lární praxe. Trochu mne mrzí, že se 
předměty z oblasti mezinárodních 
vztahů velmi zredukovaly, neboť si 
stále myslím, že pro studenty veřejné 
správy jsou tyto předměty užitečné 
vzhledem k možnostem uplatnění 
například v institucích Evropské unie. 

3. Jsem přesvědčen, že VŠFS má jako 
soukromá univerzita, která již zaujala 
významné místo mezi českými univer-
zitami a vysokými školami, veškeré 
materiální i profesionální předpo-
klady k dalšímu rozvoji. Například 
v posledních letech se nebývale 
zvýšil zájem o studium u zahraničních 
studentů, objevují se první absolventi 
doktorského studia, což naší univerzi-
tě umožňuje výchovu vlastních vyso-
koškolských učitelů, zvyšuje se počet 
interních profesorů a docentů. Do 
budoucna bych se rád dočkal doby, 
kdy Vysoká škola finanční a správní 
získá akreditaci k habilitačnímu řízení 
a řízení ke jmenování profesorů. 

Martin Edl
Nastoupil v únoru 
2001 a stal se opo-
rou oddělení IT, které 
pomohlo z VŠFS udělat 

jednu z nejmodernějších a nejlépe vy-
bavených vysokých škol v ČR.

1. Nastoupil jsem začátkem roku 2001 
víceméně náhodou a bylo pěkné 
se podílet na celkovém vytváření IT 
technologií, tak říkajíc od píky. 

2. Za těch 14 let, co na VŠFS pracuji, se 
z malé školy, sedící v pár kancelářích 
na BA, kde jsme se všichni navzájem 
znali, stal kolos o stovkách zaměst-
nanců a pedagogů, tisících studentů 
v několika budovách v Praze, Kladně 
a Mostě.

3. Univerzitě přeji hodně spokojených 
zaměstnanců, studentů a v neposled-
ní řadě i úspěšných absolventů.

Do budoucna bych se rád dočkal doby, 
kdy Vysoká škola finanční a správní získá 
akreditaci k habilitačnímu řízení ...
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Již deset let jste výkonnou ředitelkou 
České informační agentury.  Mediální 
sféra prochází v posledních letech 
velkými změnami, mění se i ČIA? V čem 
se liší vaše zpravodajství od ostatních 
médií?
Specializujeme se na ekonomiku a trhy 
v České republice a máme jasně zacílenou 
klientelu, která od nás očekává, že získá 
informace, které jinde nenajde, a ve formátu, 
který vyhovuje časovému vytížení manažera. 
Také se často ptáme na to, co ostatní média 
nezajímá. 
Samozřejmě, že se ve výsledkové sezóně 
překrýváme s jinými médii, protože jejich re-
daktoři byli také na stejné tiskové konferenci. 
My ale vypíchneme to podstatné a současně 
jsme schopni nabídnout podrobnější infor-
mace v širším kontextu, takže naši klienti se 
dostanou ke všemu, co potřebují vědět, díky 
několika kliknutím. Zásadní rozdíl je také 
v tom, že se nevěnujeme kauzám a nehraje-
me „hru“, kdy je někdo někým osočen a pak 
vše „vyšumí“. Bulvarizace médií je tedy to, co 
se nás opravdu netýká. Jsem přesvědčená 
o tom, že čtenáři hledají kvalitní ekonomické 
zpravodajství a rádi za něj zaplatí.

Jaký je význam zpravodajství agentur 
v dnešním digitálním světě? 
Tiskové agentury v minulosti plnily funkci 
primárního média. Zpracovávaly základní 
objem informací a zajišťovaly jejich přemís-
tění do dalších médií. Dnes je ale přístup 
k informacím nesrovnatelně jednodušší díky 
technologiím. Samotní uživatelé sociál-
ních sítí jsou mnohdy rychlejší než tiskové 
agentury či média v šíření zásadního typu 
informací, firmy realizují tiskové konference 
přes internet, sdílejí informace s investory 
v reálném čase. 
To, v čem vidíme hlavní roli naší agentury, je 
její systematičnost a nezávislost. Nezávislost 
proto, že nejsme vystaveni tlaku inzerentů na 
podobu mediálního obsahu. Systematičnost 
vnímáme jako stejný přístup ke všem novým 
informacím, který je zárukou jednotného 
výstupu a opravdu kvalitního a intenzivního 
pokrytí. Vydáváme průměrně 350 faktických 
zpráv denně v české i anglické verzi, které 

doplňujeme o mnoho dalších parametrů 
(geografie, téma, subjekty, zdroj a další). 

Jak se rozhodujete při výběru informací? 
Kde je hranice?  
Agentura nevybírá témata tak, jak to dělají 
ostatní média. Naši práci určují samotní 
šiřitelé informací – zejména firmy, institu-
ce – tedy trh. Tyto subjekty generují denně 
enormní množství nových informací, které 
média nikdy takto komplexně nezachytí. To 
však neznamená, že bychom nebyli aktivní. 
Realizujeme anketní a doplňující dotazy 
i vlastní rozhovory s manažery firem. 

Proč se ČIA zaměřuje právě na fakta? 
ČIA dodává zpravodajství přímo do rukou 
odborné veřejnosti a managementu – a tito 
lidé to tak chtějí. Nemají čas zabývat se 
analýzami redaktorů anebo spekulacemi, 
které se časem vytratí. Potřebují fakta, 
protože pouze na základě faktů se mohou 
rozhodovat. 
Fakta jsou z našeho pohledu informace, 
které mají svůj transparentní a relevantní 
zdroj a jsou nové. 

Zprávy ČIA jsou velmi stručné. Jaký to 
má důvod? Vaši čtenáři nechtějí slyšet 
podrobnosti? 
Stručnost podání informací považujeme za 
nutnou podmínku manažerského informo-
vání v jakémkoliv ohledu. Rozsah článku také 
nic nevypovídá o jeho obsahu. Samozřejmě 
se setkáváme s materiály, které by bylo 
možné rozpracovat do několikastránkových 
článků. Podstatou našich služeb ale není 
materiály od A do Z přepisovat, ale informo-
vat o tom, že nová informace existuje a kde 
najdete její zdroj. To je někdy možné i jednou 
větou, aniž by to mělo negativní vliv na 
kvalitu zpravodajství.

Byli jste první, kdo byl před 15 lety 
schopen nabídnout elektronický deník. 
Jak se vám tento zpravodajský produkt 
osvědčil? 
V průměru náš online deník CzechAM/Tsche-
chien am Morgen čte 20 tisíc čtenářů. Toto 
stručné zpravodajství z byznysu, ekonomiky 

a politiky ve formátu dvou A4 lze snadno 
zobrazit ve všech chytrých telefonech. Uvě-
domujeme si, jak je pro naše klienty důležité, 
aby byli informování v reálném čase a měli 
přehled o všem podstatném ve svém oboru. 
Mimochodem, to první, co ráno udělám, je, 
že si na přečtu Czech AM. Tři nejvýznamnější 
zprávy pravidelně dodáme na VŠFS, jsou 
k přečtení zde: http://www.vsfs.cz/?id=1292 
-czech-am-aktualne.

VŠFS a  ČIA spolupracují již mnoho 
let, nejen v oblasti mediální podpory, 
propagace celé skupiny Educo Uni Group, 
ale také poskytováním informačního 
servisu. Připravili jste také nějaké 
benefity pro studenty VŠFS?
Pro studenty VŠFS, budoucí manažery jsme 
připravili v rámci právě probíhající kam-
paně REVOLUCE V INFORMACÍCH dárkové 
vouchery na vyzkoušení našich informačních 
produktů, stejně jako stálou slevu na před-
platné. Více informací k možnosti čerpání 
tohoto bonusu naleznete zde: http://www.
cianews.cz/cs/partnerske-akce/vsfs.

Rozhovor s Hanou Pavlištovou, výkonnou ředitelkou České informační agentury

Informace jsou
klíčovou součástí podnikatelského úspěchu
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Působí na pozici výkonné ředitelky 
České informační agentury od května 
2005. Zastávala řadu vedoucích pozic 
ve společnostech jako Česká spořitelna 
a Bayerische Landesbank (poté LBBW, 
dnes Expobank). V letech 2006–2012 byla 
členkou představenstva Česko-německé 
obchodní a průmyslové komory, od roku 
2009 na pozici viceprezidentky, jako první 
a zatím poslední žena. Od roku 1999 pracuje 
také jako dobrovolník pro České hnutí 
speciálních olympiád (Special olympics). 

Ing. Hana Pavlištová



To, jakým způsobem studenti hodnotí 
kvalitu, podmínky studia a klíčové 
aspekty provozu školy, silně ovlivňuje 
jejich zpětnou vazbu ke škole a potaž-
mo její pověst na veřejnosti. Proto se 
sami studenti stávají důležitým fakto-
rem ovlivňujícím životní cyklus školy 
a jejich postoje, názory a zkušenosti 
přispívají k procesu obnovy, inovace 
a zkvalitňování. 

Tři základní témata
Katedra sociologie od roku 2007 syste-
maticky mapuje studentskou reflexi po-
stupného vývoje VŠFS prostřednictvím 
dlouhodobého sociologického šetření. 
Výsledky, které bychom zde rádi ve 
stručné podobě prezentovali, se týkají 
především tří základních témat, která 
jsou většinově dotazována jak u studen-
tů z posledního ročníku bakalářského, 
tak i navazujícího magisterského typu 
studia. 

Prvním pojednávaným tématem je, 
jakým způsobem studenti hodnotí 
organizaci studijního procesu a rozvr-
hy, přístup pedagogů k výuce, zájem 
pedagogů o situaci studentů, možnost 
návaznosti studia v zahraničí a pověst 
školy na veřejnosti. Dále se budeme 
zaobírat studentským srovnáním VŠFS 
s jinými vysokými školami z hlediska 
kvality. VŠFS je systematicky porovnává-

na s jinými (dříve studovanými) vysoký-
mi školami v pěti klíčových oblastech: 
odbornost pedagogů, přístup peda-
gogů ke studentům, studijní prostředí, 

práce studijního oddělení a z hlediska 
náročnosti studia. V kontextu vývoje 
prestiže a image školy jsou také mapo-
vány důvody k zahájení studia na VŠFS, 

VŠFS očima
svých studentů

(poznatky z dlouhodobého 
sociologického zkoumání školy)
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Vztah studentů k VŠFS a jejich zkušenosti jsou jedním 
z ústředních hodnotících bodů vnitřního prostředí školy, 

které má velmi silný vliv na subjektivní vnímání její prestiže.

Petra Anýžová // text
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Graf 1 a 2 
Hodnocení vybraných podmínek pro 
studium na VŠFS podle formy studia  
v letech 2008 až 2014 (čím nižší průměr, 
tím příznivější hodnocení)
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Graf 3 a 4 
Srovnání VŠFS a předchozí VŠ podle 
fakulty (čím nižší průměr, tím příznivější 
hodnocení)
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ochota doporučit studium na naší škole 
svým známým a přátelům a popřípadě 
ochota se zapojit do absolventského 
života s VŠFS.

Vybrané podmínky studia
Studentské hodnocení vybraných 
podmínek studia na VŠFS má v průbě-
hu posledních sedmi let vzestupný čili 
pozitivní charakter. Nejlépe studenti 
v současnosti hodnotí práci studijního 
oddělení, vztahy mezi lidmi na škole 
a organizaci studijního procesu, přičemž 
právě poslední jmenovaný aspekt 
doznal v časovém srovnání viditelného 
zlepšení. 

Aktivity školy směřující k propojení stu-
dentů s odbornou obcí jsou považovány 
za důležité a studenti je hodnotí i v sou-
vislosti se společenským životem školy 
většinou pozitivně. Přístup pedagogů 
k výuce a zájem pedagogů o situaci stu-

dentů je vnímán také poměrně uspoko-
jivě. Stejně tak stabilně, ale už podprů-
měrně je hodnocena finanční náročnost 
studia, která je ale stále pro dvě třetiny 
studujících přijatelná. Jediný aspekt – 
veřejná pověst školy – má v hodnocení 
kolísavý charakter, ale směrem do sou-
časnosti je pro školu příznivější.

Pokud se podíváme na hodnocení pod-
mínek studia očima respondentů obou 
forem, odlišnější hodnocení najdeme 
u čtyř klíčových aspektů, a to hodnocení 

společenského života, množství nabíze-
ných besed, organizace studia a práce 
studijního oddělení, které studenti z pre-

zenční formy studia klasifikují mírně 
negativněji než studenti z kombinované 
formy. Zdá se tedy, že mají v rámci stu-
dia potřeby většího společenského vyžití 
a také by vítali více zajímavých besed 
s odborně kompetentními osobami 
z oboru.

Srovnání s jinými VŠ
Vybraná skupina studentů, kteří měli 
před nástupem na VŠFS zkušenosti 
i z jiné vysoké školy, byla v šetření 
vyzvána ke srovnání vybraných charak-

teristik škol a nepřímo tedy k posouzení 
kvality naší školy. Na obecné rovině byla 
subjektivně porovnávána odbornost 
pedagogů, přístup pedagogů ke studen-
tům, studijní prostředí, náročnost studia 
z hlediska požadavků na znalosti a práce 
studijního oddělení. Z výsledků vyplývá, 
že potenciální konkurenční výhodu má 
VŠFS jednoznačně ve studijním oddělení 
a v přístupu pedagogů ke studentům, 
přičemž obě tyto oblasti zaznamenávají 
v čase čím dál pozitivnější hodnocení. 

Relativně stabilně a spíše průměrně 
je studenty hodnocena odbornost 
pedagogů a studijní prostředí. Naopak 
v časovém srovnání je pro školu méně 
příznivé studentské hodnocení nároč-
nosti studia, které se většině dotazova-
ných jeví jako stejně náročné z hlediska 
požadavků na znalosti v porovnání 
s předešlou studovanou vysokou školou 
anebo jen mírně lehčí. Toto porovnání 
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studijní podmínky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

práce studijního oddělení 2,1 2,0 1,9 2,3 2,3 2,1 1,7

organizace stud. procesu/rozvrhy 2,5 2,6 2,2 2,4 2,3 2,2 2,0

vztahy mezi lidmi 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1

nabídka besed, setkání s osobnostmi 2,2 2,1 2,2 2,2 2,4 2,1 2,2

přístup pedagogů k výuce 2,3 2,4 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2

zájem pedagogů o situaci studentů 2,6 2,8 2,6 2,6 2,7 2,5 2,4

společenský život na škole 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 2,5 2,5

návaznost studia v zahraničí 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5

pověst školy na veřejnosti 2,5 2,5 3,1 2,8 3,1 2,9 2,7

finanční náročnost studia 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Tab. 1 Hodnocení podmínek pro studium na VŠFS (na škále 1–5)  
v letech 2008 až 2014 (čím nižší průměr, tím příznivější hodnocení)

Nejlépe studenti v současnosti hodnotí práci 
studijního oddělení, vztahy mezi lidmi na 
škole a organizaci studijního procesu, ...

prezenční studium

nejprestižnější



se zdá být přísnější u studentů Fakulty 
sociálních studií, kteří o něco nega-
tivněji hodnotili přístup a odbornost 
pedagogů a také náročnost studia. Na 
druhou stranu nejčastějšími důvody 
k zahájení studia na VŠFS je pro nově 
příchozí studenty především zajímavý 
obor, ve kterém VŠFS podle názoru více 
jak tří čtvrtin studentů poskytuje kvalitní 
vzdělání.

Postavení univerzity
Svůj subjektivní názor na postavení VŠFS 
mezi ostatními vysokými školami v ČR 
vyjadřují v dotazníku všichni studenti. 
Již v roce 2008 se v prvním studentském 
šetření VŠFS zařadila svým nadprůměr-
ným hodnocením s indexem 6,8 k pres-
tižnějším vysokým školám v ČR a tato 
klasifikace se v čase – i když mírně – stá-
le zlepšuje. Z dlouhodobějšího hlediska 
se potvrzuje, že studenti kombinované 
formy studia mají obecně pozitivněj-
ší náhled na vývoj VŠFS než studenti 
prezenční formy, v roce 2014 se nicméně 
jejich klasifikace téměř sjednocuje. 

Relativně pozitivní náhled na zkvalit-
ňující se studium na VŠFS ověřují také 
hypotetické otázky na to, zda kdyby se 
studenti po své vlastní několikaleté zku-
šenosti s VŠFS teprve nyní rozhodovali, 
zda jít studovat vysokou školu, rozhodli 
opět pro tuto školu anebo nikoli. V dlou-
hodobé perspektivě se ukazuje, že by si 
VŠFS opět vybraly tři čtvrtiny studentů, 
pětina by raději zvolila jinou vysokou 
školu a přibližně pět procent by studo-
vat nešlo vůbec. Toto rozložení názorů 
se jeví v letech jako relativně stabilní. 
Po všech dosavadních zkušenostech by 
studium na naší škole svým známým, 
přátelům a příbuzným bez rozmýšlení 
doporučily dvě třetiny studentů. Uváží-
me-li, že ještě v roce 2008 si byla takto 
jista (jen) polovina studentů, jde jistě 
o poměrně významný pokrok. Avšak 
opět se zde ukazují rozdíly podle formy 
studia s tím, že studenti prezenční formy 
jsou si méně jisti uděleným doporuče-
ním škole, zatímco studenti kombinova-
né formy s doporučením svým známým 
neváhají v 64 procentech případů. Lze 
z této skutečnosti odvodit, že se tak 
potvrzuje jejich spokojenost s celkovou 
úrovní studia, kvalitou a image školy.

Význam zpětné vazby studentů
Proces zkvalitňování podmínek studia 
na vysoké škole není uzavřený a zdá se, 

že ho studenti na VŠFS ze střednědobé 
perspektivy reflektují jako prospěšný, 
přinášející spíše pozitivní změny a zají-
mavé inovace. 

Studenti nám svojí zpětnou vazbou 
poskytují bohatý materiál, ze kterého 
se generují nové výzvy pro školu jako 
celek i pro jednotlivé katedry. Kupříkla-
du pedagogické oddělení už několik let 
názory studentů pečlivě sleduje a i pod 
jejich vlivem správným směrem upra-
vuje programová opatření k procesu 
přípravy a zpracování závěrečných prací. 
Na druhou stranu byla letos do dotazní-

ku přidána baterie položek zaměřujících 
se na vlastní sebehodnocení studenta 
v otázce přípravy a příkladné realiza-
ce studia, což poskytlo škole obrázek 
o vynakládaném úsilí k získání kvalitního 
vzdělání ze strany studentů. 

Je to příkladem toho, že proces zkva-
litňování klíčových oblastí studia je 
oboustranný a jak škola, tak i studenti 
jsou jeho nedílnou součástí. Zjišťované 
informace nám potom pomáhají učinit 
tento proces dostatečně efektivní a re-
flexivní. 
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Graf 6 Doporučení studia na VŠFS svým přátelům a známým v letech 2008–2014 
podle formy studia, v procentech

Ano, určitě bych studium na VŠFS doporučil/a

volba studia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

vybral/-a bych si opět tuto školu 76 76 74 74 66 72 77

vybral/-a bych si jinou vysokou školu 21 20 21 20 28 24 19

nešel/nešla bych dále studovat 3 4 5 6 6 4 4

Tab. 3 Ochota k opětovnému studiu na VŠFS (2008–2014), v procentech

hodnocená oblast 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

studijní oddělení 2,3 2,0 1,8 2,2 2,1 2,2 1,9

přístup pedagogů ke studentům 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0

odbornost pedagogů 2,6 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4

studijní prostředí (učebny, knihovna) 2,4 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2 2,4

náročnost studia 2,3 2,3 2,8 2,9 2,8 2,7 x

Tab. 2 Srovnání VŠFS a předchozí VŠ (na škále 1–5) v letech 2008 až 2014  
(čím nižší průměr, tím příznivější hodnocení)
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VŠFS očima  
studentů podruhé Připravila redakce // text

Sešlo se nám velké množství příspěvků, 
a proto se omlouváme všem, na které 
se nedostalo přímo v časopise. Vašich 
reakcí si vážíme, ale snažili jsme se 
vybrat typově rozdílné odpovědi. 
A nevyhýbali jsme se ani hlasům 
kritickým. Proto jsme ostatně zařadili 
i třetí otázku, která studentům dávala 
prostor pro vyjádření. Děkujeme za váš 
zájem!

Studenti odpověděli na tři stejné 
otázky:
1. Splnilo studium vysoké školy vaše 

očekávání?
2. Jak se vám líbí na VŠFS?
3. Změnili byste něco konkrétního?

Yvona Legierská
1. Ano, rozšířila jsem si vědomosti v ob-

lasti, se kterou jsem se v dosavadní 
praxi nesetkala.

2. Jsem spokojená nejen jako studentka, 
ale i jako vyučující. 

3. Studenty je nezbytné více zasvětit 
do problematiky publikační činnosti, 
zejména v recenzovaných časopisech. 
Je zapotřebí rozšířit jejich znalosti 
z hlediska kvality časopisů, databází 
i možností placení poplatků za uveřej-
nění příspěvků.

Lenka Bednářová 
1. Studium zcela splnilo očekávání. 
2. Na VŠFS se mi líbí, kombinovaný způ-

sob studia mi vzhledem k pracovnímu 
vytížení vyhovuje. 

3. Posunula bych u kombinovaného 
způsobu studia začátek sobotní výuky 
na dřívější hodinu, tzn. nikoli od 9:45, 
ale od 8 hodin, popř. dříve a zkrátila 
bych polední přestávku tak, abychom 
neměli „rozbitou" celou sobotu, tedy 
polovinu víkendu, ale zvládli jsme 
sobotní výuku během sobotního 
dopoledne. 

Stanislav Batěk
1. Z hlediska informací čerpám mnoho 

nových zajímavých poznatků.
2. Studijní prostředí na VŠFS je velice 

příjemné.
3. Některé předměty bych učinil více 

záživnými. Řešením by možná byla 
změna některých učitelů, případně 
změna výuky těchto učitelů.

Lukáš Anděl
1. Má očekávání byla splněna ověřová-

ním si teoretických znalostí na praxích 
a stážích, kterých se účastním. Osob-
ně potřebuji vidět za teorií i praxi. 

2. Líbí se mi moc. Díky účasti na praxích 
a stážích jsem měl možnost získání 
zcela jiného obrazu o naší škole, a to 
velmi pozitivního. Pokud student 
projeví zájem, tak myslím, že škola mu 
vyjde vstříc.  
 
Zjistí, že studijní oddělení nejsou jen 
razítka na formuláře, ale i vstřícný 
přístup, který řekl bych, že se nevidí 
na všech školách. Pokud ke škole 

nepřistupujete jako k mučírně, je to 
dobré prostředí. 

3. Přístup k praxi, ten je ovšem indi-
viduální a student sám musí chtít. 
Může být mnoho výborných stu-
dentů, ale praxe funguje jinak a trh 
práce také, může se dokonce stát, že 
výborný student bude dlouhodobě 
nezaměstnaný. Ve studijním oboru 
Veřejná správa by se mi proto líbila 
dobrovolná provázanost se státní 
správou i samosprávou. Komunika-
ce s vedoucími odborů, referenty 
i konkrétní dobrovolná možnost 
studia některé ze správních oblastí, 

např. životní prostředí, sociální oblast, 
doprava, kultura atd. a přispění svými 
poznatky, které by například mohly 
mít za výsledek i potenciální možnost 
budoucího zaměstnaní.

Jiří Klíma
1. Zatím jsem nedostudoval, těžko tedy 

hodnotit s předstihem. Mohu-li však 
alespoň subjektivně porovnat úroveň 
výuky před třemi lety a nyní po přeru-
šení studia, pociťuji drobná úsporná 
opatření školy v podobě např. snížení 
počtu hodin sobotní výuky u KS. 

 V letech 2009/2010 jsme měli v sobo-
tu celodenní výuku až do večera, nyní 
končíme již kolem poledne. Podob-
ně např. původní návrh na zrušení 
prezenční výuky AJ nevnímám příliš 
pozitivně. Myslím si, že je to trochu 
škoda, ale přesto jsem spokojen.

2. Na VŠFS se mi líbí především skladba 
odborných předmětů, profesionální 
přístup naprosté většiny kantorů 
a kafe v TIMovi.

3. Ano. Jakožto student kombinovaného 
studia považuji občas za nešťastně 
řešený výběr předmětů vyučovaných 
tzv. distanční formou. Klíčové či 
odborné předměty (př. Finanční ana-
lýza podniku, Účetnictví, atp.) bych 
z důvodu kvality výkladu, hlubšího 
porozumění látce a v neposlední řadě 
prestiže školy, preferoval vstřebávat 
výhradně prezenční formou studia 
v rozsahu min. několika hodin v rámci 
semestru. Naopak podružné teoretic-
ké předměty (př. Sociologie, Psycholo-
gie, Úvod do pojišťovnictví atp.) bych 
pro úsporu času studoval i distančně.

Předchozí, velmi zajímavou analýzu vývoje vztahu studentů 
k naší univerzitě jsme se rozhodli doplnit přímo hlasy studentů. 
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Rozšířila jsem si vědomosti v oblasti, se 
kterou jsem se v dosavadní praxi nesetkala ...
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Při vzpomínání jsme nemohli vynechat ani naše absolventy. 
Všechny odpovědi se zatím nevešly, ale přineseme je příště. 

Anketa 
absolventů

Na studium na vysoké škole vzpo-
mínám často a vždy se u toho usmí-
vám. Měla jsem možnost seznámit 
se s mnoha zajímavými a přátel-
skými lidmi, příležitost potkat se 
s profesory, kteří mají mnoho reál-
ných zkušeností a dovedou je nám 
studujícím předat. 

Parta pojišťováků, která se v naší 
třídě sešla, byla opravdu výborná 
a vzájemně jsme si pomáhali. Byla 
to krásná léta a děkuji VŠFS za ně.

Iva Koláčková

Na studium na VŠFS vzpomínám 
moc rád. Byly to krásné časy, kdy 
jsme objevovali taje ekonomie 
i jiných dalších předmětů a oborů 
spolu s kolegy i s přednášejícími. 
Dodnes se s některými ze svých 
kolegů a spolužáků setkávám a vždy 
vzpomínáme na to, co jsme spolu 
všechno zažili, které přednášející 
jsme měli rádi, kteří byli méně ob-
líbení, jak se nám dařilo či nedařilo 
procházet jednotlivými zkouškami 
apod. 

Zároveň jsem ze studia profitoval 
i po pracovní stránce, což je ostatně 
jedním z cílů studia. Dá se říct, že 
mne studium na moji práci dobře 
připravilo a mohu tak využít spous-
tu věcí, které jsem se naučil. Stejně 
tak i vědomí, že jsem školu zvládl, 
mi dává další sebejistotu, že zvlád-
nu i další náročné a nové úkoly.

Robert Urban

Na studium na VŠFS vzpomínám 
jako na začátek cesty, která mě 
nakopla k dalšímu studiu. 

Jako na školu, kde nebyly velké 
vstupní překážky, a tak byť pevně 
nerozhodnutá, prostě jsem to zku-
sila. Jako na školu, kde jsem zjistila, 
že studium při zaměstnání mě baví 
a hodně mi dává. Na školu, která 
mě naučila, že soukromá nerovná 
se jednodušší. Nebýt jí, jsem asi do 
dneška nevzdělaná. Díky!

Bára Hermanská

Svůj život jsem s životem VŠFS spo-
jila na delší období, nežli trvalo mé 
studium, neboť jsem zde v průběhu 
bakalářského studia začala i praco-
vat. VŠFS mě tedy provází více jak 
10 let života a mohu této univerzitě 
poděkovat za kvalitní vzdělání, 
setkání s řadou výjimečných osob, 
přičemž z některých se staly i blízcí 
přátelé, získání velkého množství 
znalostí, dovedností a zkušeností 
jak na akademické, tak i pracovní 
půdě. 
Na studium budu vzpomínat vždy 
v dobrém, i přes to, že nám někteří 
pedagogové uměli pěkně „zato-
pit“ a nic nám nedali zadarmo, ale 
díky tomu v nás probudili touhu 
překonat i zdánlivě nepřekonatelné 
překážky a dosáhnout svého vysně-
ného cíle. 

Naší Alma Mater přeji do dalších let 
jen to nejlepší! 

Romi Lamačová

Škola mi dala dobré vzdělání. Na 
léta studií vzpomínám dobře, výuka 
byla dobrá, v některých případech 
i náročná, ale to k dobrému a kvalit-
nímu studiu patří. 

Získané poznatky z přednášek a se-
minářů nadále aplikuji jak v pracov-
ním, tak v soukromém životě.  

Chtěl bych se školou uchovávat 
nadále kontakt a těším se na další 
akce pro absolventy.

Martin Janda

Na VŠFS vzpomínám jako na školu, 
která mě dobře připravila na bu-
doucí povolání – práce v reklamní 
agentuře. Překvapilo mě, že plno 
poznatků z teoretických přednášek 
v praxi opravdu funguje, což je jistě 
zásluha několika opravdu kvalitních 
kantorů. 

Při psaní briefů jsme postupovala 
přesně tak, jak nás to učil pan Pavlů, 
a jako nováček v agentuře jsem 
s nimi sklidila úspěch.

Naopak mě trochu zarazilo, že obor 
Marketingová komunikace se ani 
trochu nepropojil s prací DTP operá-
tora, alespoň v základních pojmech. 
Pokud bych mohla něco doporučit 
škole pro to, aby absolventi tohoto 
oboru nebyli v reklamní agentuře 
úplně ztraceni, volila bych alespoň 
dobrovolný, volitelný seminář Zá-
klady DTP a produkce. 

Katka  Buzková
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Jaroslav Vostatek, vedoucí Centra pro 
ekonomické studie a analýzy VŠFS, 
byl jmenován do Odborné komise pro 
důchodovou reformu. Komise vznikla 
za účelem nalezení co největší shody 
o budoucím směřování důchodového 
systému. 
Proto se jejími členy stávají odborníci 
z oblasti ekonomie, sociologie a de-
mografie, zástupci koaličních a opozič-
ních stran zastoupených v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR, sociálních 
partnerů, České národní banky, Českého 
statistického úřadu a také relevantních 
občanských a profesních sdružení a aso-
ciací. J. Vostatkovi jsme položili několik 
otázek:

Dlouhodobě se věnujete otázce 
důchodového systému. Po letech, 
kdy jste se kriticky vyjadřoval 
k návrhům předchozí vlády, jste se 
stal členem vládní tzv. Potůčkovy 
komise. Máte tedy možnost přímo 
ovlivnit podobu reformy. Proč 
je potřeba důchodový systém 
reformovat? 
Stereotypní odpověď bývá, že za to 
může stárnutí populace – lidský věk se 
prodlužuje, rodí se málo dětí atd. Něco 
na tom je, ale interpretace jsou většinou 
velmi jednostranné. Dopad stárnutí 
populace lze totiž plně eliminovat zvy-
šováním důchodového věku. Ze sociálně 
ekonomického hlediska lze dokonce 
zkrátit průměrný počet let strávených ve 
starobním důchodu až na 15 let, místo 
dnešních více než 20 let. Jde ovšem 
o velké politikum a totéž platí i o dalších 
parametrech našich veřejných penzí. 
A navíc je celá základní koncepce všech 
našich tří penzijních pilířů vadná – ať se 
na to díváme z pohledu liberálního, kon-
zervativního či sociálně-demokratického. 
Problém je již v tom, že máme jednotnou 

„základní výměru“ důchodu a vedle toho 
„procentní výměru“, která bere v úvahu 
výdělky nad 44 % celostátního průměru 
jen z 26 %. Nejbližším modelovým řeše-
ním je reforma, při níž by se tento pilíř 
rozdělil na rovný důchod pro všechny 
(ve výši kolem 7 770 Kč měsíčně) a na 
důchod plně závislý na předchozích 
výdělcích, bez jakýchkoliv redukcí.

Máte pocit, že Vaše členství 
v komisi bude mít praktický 
dopad? Že dokážete ovlivnit 
politická rozhodnutí?
Jsem optimista, i malé ovlivnění bych 
považoval za úspěch.

Jste stálým expertním členem 
komise. Prozraďte čtenářům, jak 
komise pracuje?
Rozhodně nefunguje jako firma. Komise 
má tři subkomise („pracovní týmy“), 
v nichž se promrhá mnoho času – lze to 
ovšem považovat za „daň“ demokracii. 
Zažil jsem mj. politický útok exministra 
Kalouska, který přišel na mou přednáš-
ku před jejím koncem a nelíbilo se mu 
negativní hodnocení „jeho“ důchodové 
reformy. Druhým excesem ve vztahu 
k mé osobě bylo neprojednání mého Al-
ternativního návrhu na ukončení II. pilíře. 
Schválený návrh nepovažuji za správný; 
je zbytečně rizikový pro stát a zneuži-
telný účastníky, kteří do II. pilíře vstoupí 
v období mezi schválením zákona a jeho 
účinností.  

Na naší univerzitě jste pořádal již 
tři mimořádně úspěšné mezinárod-
ní konference Důchodová reforma 
– jak dál? Plánujete i další ročníky?
Zatím ne, dopad na českou praxi byl po-
měrně malý. To je ale problém v podstatě 
všech vědeckých konferencí. V listo-
padu 2014 zřejmě proběhne odborná 
konference v režii důchodové komise, ve 
spolupráci mj. s VŠFS.

Dokázal byste najít spojnici 
mezi členstvím v komisi 
a vědeckovýzkumnou činností, 
které se věnujete na univerzitě?
Tato spojnice je výrazná, v zásadě však 
jednosměrná – výsledky naší vědecké 
práce dávám k dispozici komisi, vše 
gratis. 

A na závěr malá otázka na zlehčení. 
Prozradíte čtenářům nějaké 
zajímavosti ze zasedání komise? 
Něco, co si jinde v tisku nepřečtou?
Řada expertů byla překvapena tím, že 
naše penzijní připojištění mělo ze zemí 
OECD nejvyšší náklady a nejvyšší státní 
dotace. Přitom jsem jen prezentoval 
grafy OECD z nedávné doby.  

„Rovné důchody všem,“
říká prof. Vostatek Rozhovor připravila redakce // text

Daniel Hamerník // foto

  Jaroslav Vostatek
Konference Důchodová reforma - jak dál?

Dopad stárnutí 
populace lze totiž 
plně eliminovat 
zvyšováním 
důchodového věku.

Jaroslav Vostatek, vedoucí Centra pro ekonomické studie 
a analýzy VŠFS, byl jmenován do Odborné komise 
pro důchodovou reformu.
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Slovo dostali naši studenti, zeptali 
jsme se nejdéle sloužících kolegů, ale 
opomenout bychom neměli ani členy 
vedení univerzity. 

Rektorka školy vzpomíná na svých 15 
let v jednom z předchozích článků. Petr 
Budinský, prorektor univerzity, se vyznal 
v předchozím vydání, stejnou možnost 
dostali také děkani Karel Havlíček a Petr 
Matějů. Část vedení se skryla mezi našimi 
matadory, ale právě teď přišel čas popřát 
sluchu zbytku těch, kteří chod školy 
významně ovlivňují.

Deset let Mojmíra Helíska
Na naši univerzitu jsem nastoupil před 
deseti lety na katedru, která se s různými 
modifikacemi zachovala dodnes s ná-
zvem Katedra ekonomie a mezinárodních 
vztahů. Jeden rok jsem na ní působil jako 
vedoucí katedry. 

Brzy však přišla nabídka pozice ředitele 
Institutu financí a managementu, což 
byl předchůdce dnešní Fakulty ekono-
mických studií. Poté jsem byl pověřen 
funkcí prorektora pro výzkum a vývoj. 
Chvíli jsem váhal, zda tuto pozici zvládnu, 

protože se v ní moji předchůdci udrželi 
maximálně dva roky. No a vidíte, vydržel 
jsem dodnes. 
Kromě manažerských pozic jsem se po 
celých deset let věnoval výuce předmětů 
ekonomické teorie. Byl jsem garantem 
a přednášejícím předmětů Makroeko-
nomie, Měnové a finanční krize, Vývoj 
ekonomických teorií aj. Je mi dobře 
známo, že v anketách studentů nepatřím 
mezi oblíbené pedagogy. Ve svých před-
náškách se snažím zaujmout odborným 
obsahem, nikoliv zábavným vystoupením. 
U zkoušek požaduji, aby studenti prokáza-

Má léta
na Vysoké škole finanční a správní
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Jubilea jsou jednou z nejkrásnějších a přitom přiměřených 
příležitostí, jak zavzpomínat.

Připravila redakce // text
Archiv // foto
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li své studijní úsilí. Vždyť nás budou se 
svými diplomy z VŠFS prezentovat před 
svými zaměstnavateli. A to je pro mne to 
nejdůležitější.

Nejvýznamnějším dnem pro mne na 
VŠFS bylo datum 16. 6. 2009, kdy byla na 
Akreditační komisi vlády ČR posuzována 
a schválena žádost o akreditaci doktor-
ského studia oboru Finance, jehož jsem 
garantem. Tím se také rozšířila moje prá-
ce, jednak administrování tohoto oboru, 
jednak výuka doktorského předmětu 
Makroekonomická teorie a analýza. Za 
úspěch považuji také reakreditaci oboru 
o čtyři roky později. 
V současné pozici prorektora pro výzkum 
jsem zažil řadu dalších dobrých i méně 
dobrých zpráv. Mezi dobré zprávy patří 

například získání účelové finanční pod-
pory pro tzv. specifický vysokoškolský 
výzkum nebo získání statutu výzkumné 
organizace, což nám umožnilo být pří-
jemci finanční institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj. Zprávou, 
která mne nepotěšila, je vyřazení našeho 
vědeckého časopisu ACTA VŠFS ze sezna-
mu recenzovaných časopisů vládní Rady 
pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Na 
výsledek odvolání čekáme. 

Jako prorektor pro výzkum pociťuji 
velkou zodpovědnost za další vývoj VŠFS. 
Musím proto ocenit práci kolegů, kteří 
získali granty pro výzkumné projekty od 
agentur GA ČR a TA ČR, nebo z resortních 
projektů, např. MV ČR. Také činnost na-
šeho výzkumného pracoviště Centra pro 
ekonomické studie a analýzy (CESTA) se 
výrazně zlepšila. Musím také ocenit práci 
Centra knihovnických služeb (CKS). Moje 
poděkování, a to výrazné, patří kolegyním 
a kolegům na odboru vědy, výzkumu 
a operačních programů (OVVOP). 

Ohlédnutí Milana Kašíka
Byv požádán o zhodnocení mého osob-
ního jedenáctiletého přínosu naší vážené 
VŠFS, konstatuji, že toto jsem vždy ne-
chával na nadřízeném, jinak by to mohlo 
„zavánět“ samochválou, a pak – raději se 
dívám dopředu. To je i moje manažerské 
krédo, s nímž jsem opustil zelený strom 
mediální a novinářské praxe za přestup 
do slovutného akademického prostředí 

VŠFS. Během přestupových „námluv“ byly 
přijaty mé tři náměty, protože jsem ne-
chtěl přijít s prázdnýma rukama. Jednak 
přispět zkušenostmi k procesům, které ve 
škole fungovaly a byly dobře nastaveny. 
Snad jsem zanechal pozitivní stopu na 
dotvoření formátu a obsahu akreditač-
ních žádostí, včetně všech souvisejících 
činností, což dnes přebralo specializované 
pracoviště. To se týká i pomoci při rozvíje-
ní procesního řízení s reportingovou kont-
rolou, byť se to ne vždy zatím u konzerva-
tivních pedagogů setkává s pochopením, 
protože to je nepříjemný tlak na efektivitu 
jejich práce. 

Od rutinních prací přejdu k mým pro-
fesním láskám, s nimiž jsem do svazku 
s VŠFS přešel, což je druhý námět: média, 

tiskové služby, marketingová komunikace, 
public relations! Věřím, že útvary, mám na 
mysli tiskovou mluvčí, útvary marketingu 
a produkce atd., mají na co navazovat, a já 
mám potěšení, že u těchto procesů mohu 
být stále konstruktivně přítomen. 

S tím souvisí i další rozvoj nakladatelství  
EUPRESS, které kvalitou a tematickou 
oblastí své produkce si nikterak nezadá 
s proslulými nakladatelstvími. Je škoda, 
že z nikdy a nikde nedefinovaných zdrojů 
jsou „školní“ nakladatelství diskriminová-
na! Nu a třetí můj námět je vytvoření stu-
dijního oboru Marketingová komunikace. 
Na ten jsem pyšný, tady přijmu i výtky 
o samochvále, nicméně mne hlavně těší 
to, že obor je koncipován se znalostí kon-
kurence, našel si marketingový prostor 
a je o něj neobyčejný zájem. Zde se sluší 
poděkovat týmu z mých bývalých ale 
i současných spolupracovníků, že mou 
výzvu přijali. Pochopitelně bez zázemí 
a podpory školy by tomu tak nebylo! 
Takže – přeji všem, vedení školy a všem 
kolegům, aby se jim na škole líbilo a aby 
každý přispíval trochou nápadů a energie 
k tomu, aby VŠFS stála trvale na piedesta-
lu nejlepších soukromých univerzit!

Třináct let Ondřeje Roubala
Číslo třináct není jen tak.  V křesťansko-ži-
dovské  tradici nešťastné číslo s ďábelskou 
pověstí nebo symbol „svatého završení“. 
V Bibli se píše o 12 apoštolech, tím tři-
náctým je Kristus, v Talmudu o rozdělení 

země na 12 dílů, třináctém pro krále Mesi-
áše.  V matriarchálních kulturách měl zase 
rok třináct měsíců po 28 dnech, a to podle  
lunárního cyklu žen („Ach ty ženy, ani ten 
kalendář nemůže fungovat normálně?,“ 
říkám si). V Evropě zase někdo spočítal, 
že se v kasinech na ruletě nejvíce žetonů 
vystřídá právě na „šťastné“ třináctce, ale 
v „nešťastný“  pátek třináctého (kromě 
Španělska, tam platí magické úterý třinác-
tého) jsou zase kasina poloprázdná.  Čert 
aby se v tom vyznal ….

Ale prostě třináctka k životu patří, i k tomu 
mému. Letos je to právě třináct let, co pů-
sobím na Vysoké škole finanční a správní 
v Praze. A mám za to, že jde v tomto pří-
padě o třináctku šťastnou, nejen pro mě, 
ale i celou univerzitu.  Těch třináct let zde 

nesymbolizuje žádné „svaté završení“, ale 
skutečně jen prosté číslo, vyjadřující část 
„profesního manželství“ s VŠFS. A metafo-
ra manželství je zde namístě. Když chcete, 
aby to k něčemu bylo, musí se do toho 
„prásknout“.  VŠFS je atraktivní partner-
kou, prostě stojí za hřích, i proto se snažím 
být dobrým manželem. A jak to v manžel-
ství chodí, o vztahy se musí pečovat. První 
tři roky na VŠFS pro mě byly delší svatební 
cestou nezkušeného novomanžela, v potu 
zrudlé tváře přednášejícího stejně starým 
studentům o sociologii. Naštěstí partner-
ka měla pochopení. Jak šel čas, byla však 
stále náročnější, dětí se nám rodilo víc 
a víc, domácnost se zvětšovala, starostí 
přibývalo. 

V dalších šesti letech jsem byl rektorkou 
Bohuslavou Šenkýřovou vystaven nelehké 
manželské zkoušce – a to prosím nebylo 
poprvé ani naposledy. Jako mírně zkušený 
ženáč jsem řídil Katedru marketingové 
komunikace. Partnerka byla tolerantní 
a snad si i něco užila, manželství vydrželo, 
oboru se daří, naši potomci se v životě ne-
ztratí. Ze skromnější domácnosti se brzy 
stává několika podlažní rodinný domek. 

Manželských povinností přibývá, ale part-
nerka za to stojí. Musím stále posilovat, 
proděkan potřebuje svaly, partnerku si 
hýčkám, nevěrný nejsem. Proč taky. Chys-
tám překvapení, habilitace, jen aby to vy-
šlo, určitě pak bude ještě krásnější.  Budiž 
nám přáno několik dalších třináctek!
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Musím proto ocenit práci kolegů, kteří získali granty pro výzkumné 
projekty od agentur GA ČR a TA ČR …
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Slavili jsme 
ve Žlutých lázních

Program začínal už v 9 hod. dopoledne 
Olympiádou Bankovní akademie 
a Dětským dnem. Děti byly nadšené 
ze soutěžních atrakcí i z pohádky, 
samy dokonce uspořádaly besídku, 
která se spontánně rozrostla o řadu 
improvizovaných vystoupení. 

I přes nepřízeň počasí se vydařil celý 
sportovní program, dopolední olympiáda 
nejhoršímu počasí unikla, ale odpolední 
turnaj v beach volejbale si deštivou smůlu 
vybral v plné parádě. Účastníkům to ale 
nezabránilo v dokončení turnaje a ne-

mělo to vliv ani skvělou atmosféru, která 
během dne panovala. Asi nejtěžší roli 
měli účinkující odpoledního programu 
na hlavním pódiu. Průtrž mračen vyhnala 
jejich diváky a fanoušky do přilehlých 
budov a všichni interpreti se tak museli 
vyrovnat s tím, že hrají před prázdným 
hledištěm. Skvělým výkonům to nicmé-
ně nebránilo a všichni, kdo poslouchali, 
oceňovali vystoupení skupin SPB, Czech 
IT, Komorního ženského sboru Cantarina 
i zpěvačky Adély Částkové.
Večerní program uvedly malé mažoretky 
Star Praha a pak už začal koncert předsko-

kanů Vágner Family, s nimiž si legendár-
ní Hej, mistře basů vystřihla dokonce 
rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová. 
Na koncert kapely Chinaski nejenom 
svítilo zapadající slunce, ale čekaly i řady 
diváků. Koncert byl bezesporu vrcholem 
večera a skvěle naladěné publikum se 
s koncem jen těžko smiřovalo. Částečně 
to napravil závěrečný ohňostroj. Výroční 
party je u konce, ale kdo ví, zaslechli jsme 
v kuloárech, že snad za rok … Uvidíme 
… V každém případě se těšíme zase na 
viděnou při nejbližší příležitosti, jíž bude 
ples VŠFS a BA už 10. ledna 2015.

Magdalena Straková // text
Tony Košař // foto

Dvacáté výročí Bankovní akademie a patnáct let VŠFS byly 
hlavním tématem Výroční party, která se konala 

25. června 2014 v pražských Žlutých lázních. 
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Praha se v minulých dnech 
(12. – 14. září 2014) stala dějištěm 
mimořádné události, když se zde 
pod hostitelskou taktovkou Vyso-
ké školy finanční a správní sešel 
výkonný výbor IAUP (International 
Association of University President). 

Poprvé za padesátiletou historii této 
organizace se podobné setkání konalo 
ve střední Evropě. Jedním z vrcholů 
setkání byla přednáška zástupce OSN 
Ramu Damodarana o propojení aktivit 
OSN (která bude slavit příští rok 70 let 
existence) a IAUP. Na tu pozvání přijali 
také představitelé českých vysokých 
škol. Zasedání výkonného výboru IAUP 
v Praze se konalo pod záštitou prezi-
denta republiky Miloše Zemana.

Akci zakončil slavnostní galavečer, kde 
rektorka univerzity obdržela z rukou 
prezidenta IAUP Toyoshiho Satowa 
certifikát jako výraz uznání za vytvo-
ření skvělých podmínek pro konání 
zasedání. 

Představitelé IAUP také připravili certi-
fikát prezidentu Zemanovi jako projev 
díků za poskytnutou záštitu. Certifikát 
převzal Jiří Běťák z Kanceláře prezi-
denta republiky. Slavnostní večeře se 
také zúčastnil Arnošt Marks, náměstek 
místopředsedy vlády a ředitel Sekce 
pro vědu, výzkum a inovace.

Podpisy mezinárodních smluv
Jedním z klíčových přínosů celé akce 
pro univerzitu bylo vedle pátečního 

podpisu třístranné smlouvy mezi VŠFS, 
Changchun University of Finance and 
Economics (provincie Jilin, Čína) a The 
City University of Seattle (Seattle, USA) 
podepsání dalších významných doku-
mentů.

VŠFS tak uzavřela memorandum o vzá-
jemné spolupráci v oblasti výměny stu-
dentů, akademických pracovníků a spo-
lečném výzkumu s Centro Universitàrio 
IESB z Brazílie a smlouvu o vzájemné 
spolupráci v oblasti bilaterální výměny 
studentů, akademických zaměstnanců, 
společném výzkumu a participaci na 
společných mezinárodních programech 
a projektech s Fairleigh Dickinson Uni-
versity z USA.

VŠFS úspěšně hostila 
zasedání IAUP

v Praze 
Magdalena Straková // text 

Tony Košař // foto
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Setkání rektorů a prezidentů univerzit přineslo 
první soukromé ekonomické univerzitě 

řadu příležitostí pro rozšíření mezinárodních vztahů.
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Ohlasy na zasedání
Alvaro Romo, generální tajemník 
IAUP 
Dear Bohuslava,
One of my first communications upon 
return from Prague and my short vaca-
tion in Prague and Berlin is to express 
my deep gratitude for your warm 
hospitality. The recent IAUP semi-annu-
al meeting in Prague was a complete 
success, thanks to your leadership 
and your personal involvement in the 
program. Naturally, we realize that your 
great team of collaborators played a key 
role in assisting us during the meetings 
and the various excellent social events. 
We are grateful to Emil, Petr Budinsky, 
Karel, Milos (who spent so many hours 
of preparation and was there constantly 
during the execution) as well as Domini-
ka and Petr Castka.

Thank you so much for your elegant and 
outstanding hospitality!
Warm regards
Alvaro

Richard E. Carter, prezident City  
University of Seattle
Dear Bohunka,
My congratulations on a wonder series 
of events.  First, the signing and cele-
bratory luncheon for our new three way 
agreement between VSFS, Changchun 
and CityU was masterful. 

Second, my sincere appreciation for 
the gracious hospitality extended to 
Lisa and me for the IAUP meeting and 
evening events.  You and your team are 
simply the best!
Sincerely,
Richard

Chen Quan, zástupce Changchun 
University of Finance and Economics
Dear Šenkýřová Bohuslava
Thank for your hospitality given to us 
during our stay in Prague. Because 
of the strike of the French airline, we 
had to stay the Warsaw one day more 
and yesterday afternoon we arrived in 
Beijing. 
I will be in Changchun in October to be 
the head of the international college of 
Changchun University of Finance and 
Economics, so that I could promote our 
joint bachelor-master program with 
my own effort. I will send first group of 
students to you next September myself. 
Thank you again. 
I am looking forward to meeting you 
soon.
Yours sincerely, 
Prof. Chen Quan
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Bohuslava Šenkýřová // text
Hana Ambrožová // foto

S každým mým novým promočním 
projevem, jakoby končila jedna éra. 
Svět kolem nás se mění a já se vždy 
snažím svými slovy na tyto změny 
reagovat, ukázat našim absolven-
tům, že jejich Alma Mater i jejich 
rektorka žije s nimi, jejich problémy 
a jejich životními pocity. 

Pomalu nastal čas, kdy uvažuji o no-
vém projevu, přestože jsem tento 
měla ráda a ráda se jeho slovy loučila 
se studenty. Neskromně mohu prozra-
dit, že jsem na něj vždy měla pozitivní 
ohlasy. 

Ale letos, jako by se s nimi roztrhl 
pytel. Jeden konkrétní, se kterým se 
s vámi podělím, mě nakonec přiměl 
k tomu projev vydat i touto formou. 
Snad potěším nejenom našeho absol-
venta Lukáše Morávka, ale i vás, naše 
čtenáře.

Slova, kterými se

loučím se studenty
Vážená paní rektorko,

včera jsem absolvoval promoci s Vaším projevem. Bohužel se mě Vás již 

nepodařilo zastihnout na místě, proto bych Vám alespoň touto cestou 

rád sdělil: Váš závěrečný projev byl výjimečný a neobyčejně inspirativní; 

(vzpomněl jsem si při něm na Jobsův projev na Stanfordu – ještě předtím, 

než jste jej sama zmínila; a mám za to, že byl ten Váš projev dokonce lepší.)

Obracím se na Vás proto s dotazem: jakým způsobem je možné přepis 

Vašeho projevu získat? V dostupných zdrojích se mi jej nepodařilo nalézt. 

(Důvod: rád bych jej ukázal pár lidem z mého okolí, kteří, cituji, „nevědí, 

co se svým životem“.)

Předem děkuji, s pozdravem 

Ing. Lukáš Morávek
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Bohuslava Šenkýřová // text
Hana Ambrožová // foto

Vážené a milé absolventky a absol-
venti naší univerzity, vzácní hosté, 
kolegyně a kolegové, dámy a pánové!

V úvodu mého vystoupení mi dovolte, 
abych našim absolventům poděkovala. 
Vím, že na promočních slavnostech je 
zpravidla zvykem, že studenti, resp. ab-
solventi vysoké školy, děkují za diplom 
svojí Alma Mater. Já bych ale dnes chtěla 
tento zvyk poněkud změnit a podě-
kovat pro změnu vám. Poděkovat za 
rozhodnutí, že snad nejdůležitější část 
svého života, pokud jde o přípravu na 
vaši budoucnost, jste se rozhodli spojit 
s naší univerzitou. Děkuji vám tedy za 
důvěru a za víru, že naše univerzita vám 
poskytne dobrý úvod do profese, kterou 
hodláte naplnit svou životní dráhu. 
Děkuji vám za úsilí, za váš čas a, řečeno 
jazykem ekonomů, 
za obětované pří-
ležitosti, které jste 
svému studiu vě-
novali. Moc dobře 
vím, že pro mnohé 
z vás to bylo těžké 
nejen z hlediska 
zvládání požadovaných znalostí a kom-
petencí, ale i proto, že jste studovali při 
zaměstnání. Děkuji vám tedy za hodiny 
a hodiny a vcelku pak za celé ty měsíce 
a roky práce. Pevně věřím, že vám byly 
ku prospěchu.

Děkuji vám za to, že jste dokázali překo-
nat i dílčí studijní neúspěchy a prohry. 
Znám dobře ten pocit, kdy si člověk říká, 
zdali má tohle zapotřebí a jestli by mu 
bez těch věčných a mnohdy nekoneč-
ných požadavků na přípravu ke zkouš-
kám a zápočtům nebylo lépe. 
A znám i pocity vzteku a bezmoci, 
když se domníváme, že jsme pro dobrý 
výsledek udělali maximum, ale od 
zkoušky odcházíme s výzvou k dalšímu 
pokusu. Konec konců, jak se ukazuje teď 
v tuto promoční chvíli, i tyto zkušenosti 
a zážitky se nakonec zúročují a pravdu 
mají ti, kteří praví, že co tě nezabije, to 
tě posílí. A rozhlédnu-li se tímto slav-
nostním prostorem, vidím vesměs živou 
radost, i když si dost možná někteří z vás 
teď říkají – to se jí to mluví, ta nedělala 
makroekonomii napotřetí. 
V té souvislosti bych chtěla poděkovat 
i za své kolegy – vaše učitele, že žádný 
z vás nerealizoval touhu deklarovanou 
výrokem typu: „Já ho zabiju, zase mě 
vyhodil.“ 

S radostí konstatuji, že náš pedagogický 
sbor nezaznamenal během vašeho stu-
dia žádné ztráty na životech způsobené 
útokem naštvaného studenta a pevně 
věřím, že děkovná prohlášení ve vašich 
závěrečných pracích jsou upřímná, 
navzdory tomu, že ne každá konzultace 
byla procházkou růžovým sadem. A jak 
vidím i na tvářích mých kolegů v talá-
rech, přežili to i oni ve zdraví a duševní 
svěžesti. Děkuji vám i za ně!

Konečně vám děkuji i za statečnost, 
neboť není snad statečnějším činem než 
utkávat se s učivem, které, to si přiznej-
me, jaksi neleze do hlavy, a když tak 
mnohem pomaleji, než bychom si přáli. 
Statečnost v tomto smyslu znamená 
vrhat se do zápasu s vlastní leností. Se 
skutečností, že my sice velmi chceme, 

ale náš mozek se jaksi vzpírá. Že jsme za-
skočeni požadavky, které jsme od studia 
rozhodně nečekali, a říkáme si – vědět 
to předem, tak si to studium velmi, ale 
skutečně velmi rozmyslím. Myslím ov-
šem, že ti z vás, kteří právě v tomto bodu 
museli z nejrůznějších důvodů projevit 
značnou osobní statečnost, mají oproti 
těm, jimž studium šlo bez problémů, 
jistou výhodu. Asi se shodneme na 
tom, že svět, který nás dnes obklopuje, 
rozhodně není územím zrovna přívěti-
vým. Jestliže ještě nedávno jsme mohli 
bez rozpaků tvrdit, že pro uplatnění 
a úspěch absolventů vysokých škol jsou 
brány světa dokořán, sotva to tak platí 
i pro naši současnost. 

Jistěže algoritmy pro úspěšný a šťastný 
život neexistovaly nikdy a lidé pro spl-
nění svých snů a vizí vždy nějak museli 
svádět určitý zápas, kde, pravda, ne vždy 
vítězili a vítězí ti lepší. Protože i nespra-
vedlnost je součástí našich životů. Jsem 
daleka toho, abych tvrdila, že znám 
nějaké univerzální recepty a promoční 
vystoupení rektorky není přednáškou 
na téma jak čelit vichrům osudu. Chtěla 
bych vám jen říci, že hluboce věřím 
ve statečnost všedního života, kterou 
chápu jako odvahu víry ve své vlastní 
síly a schopnosti. Víry v to, že nejlepší 

pomocníky má každý z nás v sobě, ve 
své hlavě, ve své mysli a srdci. 
Chtěla bych vám říci, že jakkoliv není 
vzdělání univerzálním klíčem k úspěchu 
a štěstí, přesto vy, kteří se mu nadále 
budete věnovat, vy, kteří budete mít 
odvahu znovu a znovu podstupovat 
zápas o vědomosti a nové kompetence, 
budete mít neskonale větší šanci uspět 
všem problémům současného světa 
navzdory. Škola, která vám právě udělila 
absolventské diplomy, je připravena vás 
v tom kdykoli podpořit. Ale to hlavní, to 
hlavní je ve vás.

A ptáte-li se, v čem to spočívá, pak já za 
sebe jsem přesvědčena, že především 
v tom být každý za sebe autentickým, 
originálním a samostatným člověkem, 
který sice může, je-li to na místě a je-li to 

zapotřebí, citovat 
autority, opírat se 
o ty, kterým věří, 
ale přesto se vždy 
dívá na svět a lidi 
kolem sebe s kritic-
kou myslí. A nepod-
řizuje se pocitům, 

že sám snad neumí, nemá právo či sílu 
prosazovat to, o čem je přesvědčen, že 
to jeho životu dává smysl a přesah.

Tuto svou víru bych chtěla podpořit slo-
vy muže, který své sny, své vize, dokázal 
uskutečnit v míře, která snad v součas-
nosti nemá obdoby.  Ten pravil: „Váš čas 
je omezen, proto neváhejte. Vy nežijete 
život někoho jiného, jen svůj. Nenechte 
se zajmout v pasti dogmat vycházejících 
z výsledků myšlení jiných lidí. Nedovol-
te, aby hluk názorů druhých lidí utopil 
váš vlastní vnitřní hlas. A co je nejdůleži-
tější, mějte odvahu následovat své srdce 
a intuici. Ty už nějak vědí, co skutečně 
chcete, aby se stalo. Všechno ostatní je 
druhotné.“ Toto jsou slova Steva Jobse 
z jeho projevu na Stanfordově univerzitě 
v roce 2005. Myslím, že k nim není už co 
dodat. 

Přeji vám, vážení a milí, hodně štěstí, 
zdraví a nechť se vám i nadále daří usku-
tečnit vše, co skutečně chcete. 

A k tomu vám přeji hodně úspěchů!

Xadonia 03/14 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY

Škola, která vám právě udělila absolventské 
diplomy, je připravena vás v tom kdykoli 
podpořit ...
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Zdánlivě

nesplnitelné úkoly 
vyžadují jen mnohem více úsilí

Výročí univerzity nás inspirovalo 
k tomu vrátit se k tradici rozhovorů 
s našimi úspěšnými absolventy. 
Když jsme se rozhodovali, po kom 
takříkajíc sáhnout napoprvé, byla 
volba skoro jasná. 
Půvabná žena na pozici tiskové 
mluvčí světově proslulého pivovaru. 
To je přeci terno! Inspirujte se nad 
rozhovorem s Kateřinou Krásovou, 
absolventkou oboru Marketingová 
komunikace.

Vystudovala jste Marketingovou 
komunikaci. Proč jste se rozhodla 
právě pro tento obor?

Když jsem se rozhodovala, jakou školu 
si vybrat, už jsem pracovala jako tisková 
mluvčí, takže ve výběru oboru jsem 
měla jasno. 
Brala jsem to jako teoretické doplně-
ní a rozšíření toho, co v praxi dělám, 
a kombinace teorie a praxe se mi při 
studiu ohromně osvědčila.

A proč zrovna naše univerzita?
Vybírala jsem z několika možností a po-
rovnávala styl výuky a systém fungování 
školy. Svoji roli hrála také reputace 
úrovně vzdělání a reference od několika 
známých. Z takového porovnání vyšla 
VŠFS nejlíp. 

Splnilo studium vaše očekávání?
Ano, řekla bych, že v některých ohle-
dech i předčilo. Diskuse s učiteli, kteří 
buď stále působí, anebo dlouho půso-
bili v praxi, byly k nezaplacení a člověk 
občas zapomněl, že hodina skončila. 

Snad můžeme čtenářům prozradit, 
že jste státní závěrečnou zkoušku 
absolvovala se samými jedničkami 
a jedničkami byla ohodnocena 
i vaše diplomová práce. Bavilo 
vás studium, nebo je tak skvělý 
výsledek spíše „vydřený“?
Já o jedničkách vůbec nepřemýšlela. Asi 
jako všichni jsem to „chtěla prostě dát“. 
Na druhou stranu, když něco dělám, 
vždycky chci, aby to dobře dopadlo. Můj 
první šéf mě kdysi naučil, že nic není 
nemožné, a ty zdánlivě nesplnitelné 
úkoly vyžadují jen mnohem více úsilí. 
Je fakt, že jsem se hodně učila, a jsem 
ráda, že to bylo vidět i na výsledku. No 
a taky jsem se za ty jedničky náležitě 
odměnila.

V oblasti marketingu a PR 
působíte již nějakou dobu. Před 
pozicí tiskové mluvčí v Plzeňském 
Prazdroji jste působila na stejné 
pozici v Hypoteční bance a ještě 
předtím v DIRECT Pojišťovně. 
Co vás nasměrovalo zrovna ke 
komunikaci?
Náhoda, a to doslova. Dostala jsem 
v životě velkou příležitost ukázat, co ve 

Když jsme se rozhodovali, po kom takříkajíc sáhnout 
napoprvé, byla volba skoro jasná. Půvabná žena na pozici 

tiskové mluvčí světově proslulého pivovaru.

Rozhovor připravila redakce // text
Z archivu Kateřiny Krásové // foto
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mně je. Musím říct, že svého tehdejšího 
šéfa obdivuji za odvahu a důvěru, se 
kterou mi nabídl pozici tiskové mluvčí, 
aniž bych měla zkušenosti s touto prací. 
Ale je fakt, že jsem se v této práci našla. 
I když je to skoro každý den trochu 
adrenalin, tak bych neměnila.  

Do Plzeňského Prazdroje jste 
nastoupila až po ukončení studia. 
Myslíte, že vám absolvování 
vysoké školy pomohlo k získání 
této práce?
Jsem přesvědčená, že když v Prazdroji 
viděli, že se i při práci dál vzdělávám 
a pracuji na sobě, že to hrálo svoji roli. 
Navíc i škola mě naučila prezentovat 
svoje znalosti, zkušenosti, což je skvělou 
průpravou na pohovor. 

Předtím jste se pohybovala spíše 
ve finanční sféře. Nebyla změna 
prostředí náročná? Jak jste se sžila 
s novým oborem?
Pozitivní emoce zažijete s hypotékou 
přesně v momentě, kdy ji splatíte 
a banku jako klient 
opouštíte. 
U piva je těch pozi-
tivních emocí celá 
paleta. Na pivo jdete 
s přáteli, odpočinout 
si po rušném dni 
a ten čas si užíváte.  Pivo je v České re-
publice fenomén. Vždyť jsme ve vaření 
piva nejlepší na světě. S tímhle většina 
z nás žije a má to někde uloženo jako 
součást hrdosti, že je Čech. A s tímhle se 
sžívá snadno. 

Mohla byste našim čtenářům 
přiblížit, co je základem práce 
tiskové mluvčí?

Když to řeknu velmi teoreticky, tak je to 
péče o skvělou reputaci firmy, kterou 
zastupuji. 
V praxi je to aktivní i reaktivní komuni-
kace o aktivitách naší firmy. K mé agen-
dě také patří komunikace na korporát-

ních digitálních sítích a zodpovědnost 
za infolinku Plzeňského Prazdroje. 

A co vaše koníčky?
Mám ráda život v pohybu, takže mě baví 
běhání, cyklistika, in-line, v zimě lyže 
a plavání. Ideál je v pátek naložit auto 
a někde se o víkendu toulat a poznávat 
nová místa. Miluju dobré filmy a českou 
i zahraniční kuchyni. 

A nedá mi to, musím vám položit 
i otázku, kterou jistě slýcháte 
velmi často. Pijete pivo? A chutná 
vám?
U nás v rodině se vztah k pivu asi 
trochu dědí. Co já pamatuji, měl děda 

na zdi pověšenou fotku 
šenkýřky s pěti „kousky“ 
v každé ruce. Můj taťka 
chodil vždycky po hokeji 
„na jedno“ a já chodím 
pravidelně „na dvě“. 
Piju ráda „malé“, protože 

tak ho mám pořád čerstvé, a úplně 
nejlíp mi chutná v Plzni ve sklepích pi-
vovaru. To by měl každý zažít na vlastní 
kůži, protože tu atmosféru nevystihne 
ani tisíc slov. 

Děkujeme za rozhovor.
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Milan Kašík, Vladimír Čechák // text

Sociodemografický pokles počtu ma-
turantů do roku 2016–2017 znamená 
v současnosti větší možnost přijetí 
ke studiu na vysoké školy a tím i větší 
konkurenci.  Tyto skutečnosti výrazně 
zvyšují zájem o studium zejména těch 
studijních oborů, jejichž absolventi 
mají naději na úspěch na přeplněném 
pracovním trhu vysokoškoláků. Jsou 
to převážně prakticistické obory, 
jejichž nedílnou součástí je i kvalitní 
výuka měkkých dovedností, k čemuž 
máme na VŠFS moderní technologická 
vybavení v učebnách i v multimediál-
ním centru.
 
Aplikovaný výzkum odhaluje 
potřeby praxe
Ač předpovědi o radikálních poklesech 
počtu maturantů „straší“ veřejné stejně 
jako soukromé vysoké školy již pár let, 
pak „hodina pravdy“ začíná s počtem 
přihlášek ke studiu na akademický rok 
2014-2015. Veřejné vysoké školy dlou-
hodobě kritizovaly soukromé, že jsou 
dravé díky marketingu a marketingové 
podpoře svých studijních oborů, který 
ony nemusely vzhledem k enormnímu 
zájmu o studium realizovat. Je proto 
s podivem, jak vzhledem k poklesu 
maturantů i veřejné vysoké školy přišly 
v letošním získávání studentů „na chuť“ 
marketingu a různým marketingovým 

bonusům za přijetí. To je, myslíme, tro-
chu pozdě, praxe je rychlejší než teorie 
i samotný marketing, o čemž se na VŠFS 
přesvědčujeme v podstatě od začátku 
existence školy! 
Avšak ani to nestačí – vedle marketingo-
vé podpory našich studijních programů 
a oborů vycházíme v reakci na potřeby 
praxe především z důsledné podpory 

aplikovaného výzkumu. Proto intenzívně 
rozvíjíme řešení praktických problémů, 
vznešeně řečeno – řešení problémů 
okolního světa a ne žádné spekulativní 
pseudoproblémy. Přitom ještě nesmírný 
důraz klademe na spolupráci se subjekty 
veřejného sektoru a s podnikovou sfé-
rou. Odtud čerpáme empiricky podlože-
nou inspiraci, resp. strategii pro rozvoj 
studijních oborů. Tady nás bohužel 
trochu svazuje skutečnost, že akreditace 
jsou udělovány na určitou dobu, během 
níž až do následného prodloužení doby 
platnosti akreditace můžeme inovovat 
strukturu předmětů i jejich obsah pouze 
v omezené míře. Přesto se nám daří 
reagovat na poměrně dynamický vývoj 
praxe a výsledky výzkumu, které imple-
mentujeme průběžně do výuky. 

Mění se společenská potřeba 
vysokoškolsky vzdělaných lidí
Dalším aspektem, který v reakci na 
potřeby praxe musí dobře fungující 
vysoká škola vzít v potaz, je pochopitel-
ně měnící se postavení vysokoškolské 
výuky a charakteru vzdělání absolventů 
z hlediska potřeb společnosti. Ať chce-
me nebo nechceme, vysokoškolských 
studentů a absolventů produkuje naše 
vysoké školství nadbytek, praxe na tako-
vé množství, a především, pokud nemají 
vzdělání v oborech reagujících na její 

aktuální potřeby, není připravena. Kri-
térium úspěšnosti, resp. uplatnitelnosti, 
je nastaveno v dnešní hektické době 
jednoznačně: vysoká škola, resp. její 
absolventi budou úspěšní tehdy, když 
budou připravováni tak, aby zvládali 
problémy společnosti, tzn. praktického 
života, které přinese vývoj. Současná 
masovost vysokoškolského vzdělání jde 

ostře proti této reálné potřebě. Můžeme 
to v 15leté historii Vysoké školy finanční 
a správní dokumentovat na dvou eta-
pách: při jejím založení v roce 1999 jsme 
vycházeli především z potřeb praxe, 
z externích výzkumů a dat, která jsme si 
museli opatřit, neboť vlastní výzkumy 
jsme ještě neměli.

A proto jsme v této době akreditovali 
obory zaměřené především na sektor 
finančnictví, který byl pro rozvoj společ-
nosti v té době zcela prioritní. Bylo to 
bankovnictví, pojišťovnictví, podnikové 
finance a finance veřejné. A krok to byl 
správný, přestože v této oblasti po 15 
letech dochází k jisté saturaci tohoto 
sektoru, finanční obory jsou pro naši 
univerzitu stále chloubou a značkou. Od 
toho již byl krůček k nosným oborům 
Řízení podniku a podnikové finance 
a Veřejná správa. Přeskočíme-li dalších 
10 let, na trhu se již u těchto oborů, 
včetně mnohých ostatních, akreditova-
ných za tuto dobu, projevoval obrovský 
převis nabídky nad poptávkou. Praxe se 
začala čím dál více upínat k modernímu 
managementu a řízení podniků a k mo-
dernímu marketingu a marketingové ko-
munikaci. A proto jsme založili studijní 
obory stejného jména – Řízení podniku 
a podnikové finance a Marketingová 
komunikace, což jsou v současnosti naše 
vlajkové lodě! Zájem o ně potvrzuje naše 
předchozí tvrzení o strategii aplikované-
ho výzkumu ke zjišťování potřeb praxe. 

Vysoká škola finanční a správní se může 
právem pochlubit, že její absolventi se 
docela dobře uplatňují na trhu práce, 
což si zjišťujeme prostřednictvím Klubu 
absolventů s téměř dvěma tisíci členy. 
Hlavně se potvrzuje, že i ve strategii 
vysokoškolského studia více jak kde 
jinde platí: Šedivá je teorie, zelený strom 
života!

Předpoklad úspěchu  
Reagovat na potřeby praxe 
a být kvalitní

Šedivá je teorie, zelený strom života!



31



A4_inzerce_Xadonia.indd   1 27.10.2014   15:28:42


