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XADONIA

Vážení a milí čtenáři Xadonie,

počasí nám čím dál jasněji dává 
najevo, že je tu sychravý podzim 
a že nás čeká, kdo ví, třeba po le-
tech skutečně malebná zima. Pro 
univerzitu je ovšem podzim ekvi-
valentem jara. Přicházejí noví 
studenti, zabydlují se, poznávají 
nás i  sebe navzájem, poprvé je 
čekají zkoušky a  zápočty. Škola 

rozkvétá. A právě na studenty a servis pro ně se zaměřuje 
toto vydání.  Celkem na deseti stránkách se věnujeme zá-
jmu studentů o nás, jejich zpětné vazbě nebo zázemí, kte-
ré univerzita nabízí. Vracíme se také k  létu a  naší tradiční 
Open Party. Ta, pravda, moc léto nepřipomínala, ale nám 
a věřím, že i těm z Vás, kteří přišli, to náladu nezkazilo. Po-
dívejte se na fotky.
 V  loňském ročníku Xadonie vyšel obsáhlý rozhovor 
s  proděkanem Fakulty právních a  správních studií Jiřím 
Strausem. Jeho úspěch vedl pana profesora k  myšlence 
připravit pro naše čtenáře seriál z dějin kriminalistiky. Dnes 
přinášíme první díl věnovaný jejím úplným počátkům. 
Jsem přesvědčena, že Vás nadchne stejně jako nadchl mě.
 Nezapomeňte si koupit lístky na ples. Už jsou v prodeji. 
Letos na něm zazáří Monika Absolonová. V prvním vydání 
roku 2018 se k němu vrátíme v podobě foto reportáže.
Milí čtenáři, toto vydání je posledním v roce 2017. Děkuje-
me za Vaši přízeň, kterou si snad udržíme i nadále.

Krásné svátky a šťastný nový rok

Vaše
Magdalena Straková
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Proč zájem o VŠFS 
neklesá? Bohuslava Šenkýřová // text

Archiv // foto

Vysoká škola finanční a správní obdr-
žela na konci září 1999 první akredi-
tace studijních programů. Od té doby 
prošla bezesporu zajímavým vývojem 
co do jejich počtu, úrovně i počtu stu-
dentů. Dnes jako univerzita má kromě 
bakalářských i navazující magisterské 
a jeden doktorský studijní program. 
 Dva největší lze vedle češtiny studovat 
i v angličtině. V současnosti jsou všechny 
vysoké školy zasaženy demografickým 
poklesem a řada menších soukromých 
vysokých škol i některé fakulty veřejných 
univerzit zaznamenávají nikoli bezvý-
znamný úbytek studentů.
 Naše univerzita již v loňském roce 
zastavila meziroční poklesy celkového 
počtu studentů a do prvních ročníků 
v Praze, Mostě a Karlových Varech přijala 

více než 1400 studentů. V letošním roce 
bude toto číslo podobné. Celkový počet 
studentů se bude pohybovat kolem 
4100, z toho kolem 1200 je ze zahraničí. 
Ne všem přijatým se ovšem podaří do-
studovat. VŠFS rozhodně nejde o trvalý 
nárůst počtu studentů.
  V souvislosti s novým vysokoškolským 
zákonem a přípravou na nové akreditace 
se soustředíme na udržení stability a na 
výrazné zvyšování kvality vzdělávání i vý-
zkumu a vývoje. A v neposlední řadě na 
zkvalitňování prostředí, zázemí a vybave-
ní univerzity pro studenty i zaměstnance. 
 To je jednou z příčin, proč zájem o stu-
dium na naší univerzitě neklesá, i když 
výběr vysokých škol na trhu je velký 
a maturantů stále méně. Dalším beze-
sporu důležitým pozitivním aspektem 

při výběru naší vysoké školy je – alespoň 
podle vyjádření studentů – přátelská 
a tvůrčí atmosféra, individuální přístup 
a zájem o studenta, organizování mnoha 
různých mimoškolních aktivit – sportov-
ních i společenských. Patří sem i zájem 
o studenta po ukončení studia, vytváření 
sociálních sítí, kde dochází i k vzájemné-
mu podporování. 
 A právě osobní kontakty a kladné 
reference našich studentů i absolventů 
přivádějí na univerzitu nové studenty. 
Velká většina našich zaměstnanců má 
naši univerzitu ráda. 
 A to platí i o studentech a absolven-
tech. S „toxickými“ jedinci se snažíme co 
nejrychleji rozloučit. Proto jsou pozitivní 
atmosféra a vzájemné vztahy jedním 
z důvodů dlouhodobé stability.

Karel 
Havlíček
děkan Fakulty ekonomických studií
Protože k výuce a k výzkumu přistupujeme 
poctivě a nic nepodceňujeme. Na přednáš-
ky a cvičení nasazujeme jak perspektivní 
akademiky, tak nejlepší odborníky z praxe. 
Studijní programy trvale inovujeme podle 

posledních světových trendů. Jako jedna z mála soukromých 
vysokých škol máme statut univerzity, mimo bakalářských 
a magisterských oborů nabízíme i doktorský studijní program, 
což obnáší kvalitní výzkum a publikace. Studentům nic neodpus-
tíme, ale současně je respektujeme jako partnery, stojíme o jejich 
názory a s absolventy vytváříme dlouhodobé  vztahy. Konečně je 
třeba uvést, že téměř čtvrtina studentů jsou posluchači ze zahra-
ničí. To, že na VŠFS studují z celkem čtyřiceti zemí světa, počínaje 
Čínou, přes Rusko, Kazachstán, země Evropy, konče Mexikem, 
dává škole mezinárodní rozměr, ať už ve smyslu pojetí studijních 
programů nebo získávání důležitých zahraničních kontaktů. 

VŠFS jako jediná soukromá vysoká škola tak dokáže přenášet na 
studenty znalosti, praktické dovednosti i mezinárodní poznání. 
A to jsou dnes rozhodující požadavky uchazečů.

Eduard Bruna
děkan Fakulty právních a správních studií
Pokud se máme vyjádřit k diskusi na 
téma „ Proč zájem o VŠFS neklesá,“ tak 
odpovědí a také důvodů je nepochybně 
více. Jestliže zvolíme nějaký smysluplný 
přístup, tak to určitě bude především ně-
kolik úhlů pohledu. To proto, že fenomén 

společenství našich škol, do kterého VŠFS neodmyslitelně 
patří, je skvěle strukturovaný a zahrnuje ve svém značném 
záběru obrovské množství společensky vysoce žádoucích 
problematik.
 Pokud přistoupíme k určitému jejímu hodnocení, např. 
z pohledu společensko historického, pak určitě jedním z ar-
gumentů bude to,  že VŠFS je univerzita s dlouholetou úspěš-

Ostatně o odpověď na tuto 
otázku jsme požádali i některé  

z členů vedení univerzity. 
A jak to tedy vidí oni?



05

Xadonia 03/2017 TÉMA VYDÁNÍ

nou tradicí. Od roku 1999 byla jednou  z prvních soukromých 
vysokých škol v ČR. Od svého založení až do současné doby 
prochází nesporně etapami svého stále vyššího kvalitativního 
rozvoje. Tj. například pokud se týká směrů studia, tedy studij-
ních programů, ale též převážně znamenitého personálního 
obsazení výuky ze strany pedagogů všech kateder. To vlastně 
znamená, že škola skýtá pro stávající i budoucí studenty, též 
absolventy, záruku dlouhodobé spolehlivé jistoty společen-
ského uplatnění. V každém případě a vždy všestranně zajiště-
ného, mimořádně kvalitního a vysoce profesionálního přístu-
pu k nim. Nepatří tedy mezi subjekty, které by se v množině 
soukromých vysokých škol objevily a po nějaké době spějí 
již ke svému zániku či fúzi s jinou školou pro neschopnost 
samostatné existence např. pro nemožnosti širšího uplatnění 
absolventů na trhu práce.
 Jestliže zvolíme další možný úhel pohledu, pak to určitě 
bude odborné zaměření jednotlivých fakult, jejich konkrét-
ních studijních programů a specifické možnosti uplatnění 
v praxi absolventů studia. 
 K tomu třeba zdůraznit, že naše škola významně přispívá 
svojí vědeckou a publikační činností k jejímu celostátnímu 
a mnohdy též zahraničnímu ohlasu. O tom svědčí mimo  
jiné nejen stále se zvyšující zájem zahraničních studentů  
o studium u nás, ale též úspěšná účast studentů na Erasmu či 
některých prestižních studentských soutěžích.  

Petr 
Budinský
prorektor pro vzdělávací činnost
Zájem o VŠFS neklesá podle mého názo-
ru hlavně proto, že naše univerzita nabízí 
kvalitní studijní programy, které stále 
inovuje. V těchto programech vyučují 
respektovaní odborníci, kteří mají velmi 

často zkušenosti z praxe. Důležitým faktorem je přístup peda-
gogů ke studentům, který zahrnuje mj. konzultace v rámci 
příslušného předmětu. Studenti též oceňují kvalitní studijní 
materiály a moderně vybavenou knihovnu včetně přístupu 
k elektronickým verzím studijní literatury.

Roman 
Mentlík
prorektor pro zahraniční vztahy
Na otázku "Proč zájem o VŠFS neklesá" je 
odpověď relativně jednoduchá — protože 
roste. To je samozřejmě řečeno trochu 
ve zkratce, ale vystihuje to skutečnost. 
Shodou okolností jsem si ve středu dělal 

anketu, proč se studenti rozhodli studovat magisterské stu-
dium na naší univerzitě. Odpovědi se dají shrnout do bodů, 
které vystihují podstatu onoho proč:
• doporučení od svých kolegů, 
• na univerzitě vyučují nejen dobří teoretici, ale hlavně 
 významní manažeři z praxí, kteří dokáží aplikovat teorii 
 do aktuální praxe,
• celkově dobré renomé založené na osobním přístupu 
 ke studentům,
• škola má řadu zajímavých nabídek pro rozšíření 
 studia — Erasmus, výměnné pobyty. A co je hlavní, jsou 
 dostupné pro všechny, kteří mají zájem /na rozdíl 
 o jiných škol, kde se jedná spíše o programy pro vyvolené/.

Zuzana 
Balžanková
kvestorka
Příčin, proč se nám stále daří přijímat 
přes 1100 studentů do prvních ročníků 
je více. Rozhodně je to dáno atraktivními 
studijními obory, kvalitními akademickými 
pracovníky a dobře vybaveným zázemím 

školy. Úlohu ale mohou hrát i další aspekty, které na první 
pohled nejsou tak vidět. V červenci 2017 jsme hledali posilu 
na studijní oddělení. Do výběrového řízení se přihlásila naše 
absolventka oboru Veřejná správa. V rámci pohovoru jsem se jí 
zeptala, proč se uchází o zaměstnání na VŠFS. Odpověď zněla: 
prostředí univerzity důvěrně znám, ráda jsem tu studovala, byla 
tu příjemná, dalo by se říci až domácí atmosféra. Když jsem 
o odpovědi později v klidu přemýšlela, uvědomila jsem si, že se 
nám stále daří udržet vstřícnou, přátelskou a pozitivní atmosfé-
ru na univerzitě. To může být jednou z příčin, proč studenti po 
absolvování bakalářského studia dále pokračují na navazujícím 
magisterském, potažmo doktorském studiu a že se k nám nako-
nec rádi vrací i jako noví kolegové.

Eva 
Čermáková
Troufnu si tvrdit, že je to proto, že jsme 
prostě dobří. A co to podle mě znamená? 
Jsme aktivní, vždyť co se u nás všechno 
děje: ples, party, vydáváme kalendář, 
spousta zajímavých přednášek, máme 
dokonce 2 kluby absolventů, pořádáme 

fotbal, florbal, šachy … Záleží nám na tom, aby studenti měli 
něco v hlavě, protože živit je budou právě jejich znalosti, ne 
diplom. Zajímáme se o ně, nejsou pro nás jen číslem, po-
ložkou v seznamu. Ale zajímáme se i o zaměstnance. Máme 
řadu bonusů, dobré podmínky k práci a přes naši velikost tu 
funguje komunikace a mezilidské vztahy. A neztratili jsme 
lidskost, dojmeme se nad osudem někoho, komu se nedaří, 
umíme sdílet úspěchy. Možná si řeknete, že to nikdo přece 
nevidí, ale to je to něco navíc, ten genius loci, který nám 
zajišťuje zájem studentů i v těžkých dobách.
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Zpětná vazba studentů 
pohled na výsledky dotazníkového 
šetření na VŠFS Ondřej Roubal // text

Archiv, Tony Košař // foto

S pomocí kvantitativních metod 
a statistických postupů  proniká-
me do „hlubin študákovy duše“, 
abychom dokázali lépe porozumět 
jejich představám o studiu, pocho-
pili jejich potřeby a přiblížili jejich 
aspirace a životní plány spojené 
se studiem. To vše je nesmírně 
cenným zdrojem poznání, s nímž 
pracuje jak vedení univerzity, tak 
i vedení fakult a kateder, s cílem 
udržovat a dále zlepšovat vysokou 
úroveň řady kvalitativních hledisek 
studia.

Jedním z klíčových parametrů a indiká-
torů kvality studia je to, v čem patříme 
ve srovnání s ostatními univerzitami 
v ČR k absolutní špičce – v klientském 

přístupu ke studentům. Rád bych zde 
upozornil na to, že okolo klientského 
přístupu se stále vytváří a bohužel 
i stále udržuje (možná z hlouposti, 
možná ze závisti) zvláštní mytologie 
příběhů údajného snižování nároků 
vůči studentům.  Tento zcela zkreslený 
pohled je však přesným opakem toho, 
co ve skutečnosti klientský přístup re-
prezentuje – tedy náročnost, zodpověd-
nost a profesionalitu. Klientský přístup 
totiž není jednostranná záležitost, ale 
obousměrně fungující vztah vzájemné 
důvěry a závazků studentů na straně 
jedné, akademických a neakademic-
kých pracovníků na straně druhé.  
To, jak studenti vnímají nejen kvalitu 
klientského přístupu na VŠFS, ale i další 
parametry jejich studia jsme v rámci 

činnosti Univerzitního výzkumného 
centra zjišťovali jak letos (výsledky za 
AR 2016/17 se nyní zpracovávají), tak 
i v AR 2015/2016 na vzorku 289 respon-
dentů. Součástí výzkumného vzorku 
jsou posluchači všech studijních oborů, 
forem a typů studia a středisek. Alespoň 
stručně dále  představíme některé 
poznatky našeho šetření — položme si 
proto několik podstatných otázek.

1) Kdo je typickým studentem VŠFS?
V prostorách VŠFS máme možnost 
častěji potkat spíše studující  ženu než 
muže, studenta do 30 let,  svobodné-
ho  a pracujícího alespoň na částečný 
úvazek. Pokud je ekonomicky neaktivní, 
nemá po absolvování studia pevně 
přislíbeno žádné pracovní místo. Oče-

Jednou z hlavních priorit naší univerzity je pravidelné sledování 
spokojenosti studentů s pedagogickým procesem. Vysoká škola 
finanční a správní se proto systematicky věnuje zjišťování názorů 
a postojů vlastních posluchačů již od roku 2006 a disponuje tak 
velmi širokou empirickou evidencí života studentské populace 
bakalářského i magisterského studia.   
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kává dva roky po nástupu do prvního 
zaměstnání průměrný měsíční příjem 
okolo 29 000 Kč.

2) Co se při hodnocení kvality školy 
ukazuje jako nejdůležitější?
Mezi nejdůležitější podmínky studia 
patří dle hodnocení studentů (99 %)  
odborné znalosti pedagogů, schopnost 
zaujmout a vstřícné vystupování, dále 
organizace studia a rozvrhy a služby 
a poradenství (shodně 94 %). 
Všechny tyto parametry kvality studia 
na VŠFS jsou  studenty  hodnoceny 
celkově velmi pozitivně (66–68 % 
respondentů je s nimi rozhodně a spíše 
spokojeno).  

3) Jaké jsou názory na výši 
školeného? 
Spokojenost s výší školného vnímá-
me na základě našich výsledků jako 
průměrnou až nadprůměrnou (ø index 
3,5, kde 5 je vysoká spokojenost). Více 
jak polovina všech respondentů uvádí, 
že je pro ně školné celkem přijatelné, 
a více jak třetina má pak s jeho výší jisté 
potíže.

4) Jaké je celkové hodnocení 
a image VŠFS?
O kvalitách VŠFS svědčí i to, že po zku-
šenostech s několikaletým studiem by 
si naši univerzitu opět vybralo zhruba 
74 % respondentů. Průměr hodnocení 
kvality studia je v průměru 7,6  (měřeno 
škálou 1 nejhorší až 11 nejlepší), což je 
stabilně kladné hodnocení. Současně 

80 % studentů VŠFS navíc rozhodně 
nebo spíše souhlasí, že kvalita vzdělání 
na VŠFS je srovnatelná se vzděláním 
poskytovaným veřejnými VŠ. Polovina 
studentů (51 %) by  doporučila studium 
na VŠFS svým přátelům za všech okol-
ností a další více než třetina (41 %) by 
pak takto učinilo, pokud by se na jinou 
školu jejich známí nedostali. Za po-
zornost dále stojí, že 43 % posluchačů 
našeho magisterského studia přichází 
studovat z jiných vysokých škol.  
       
5) Jaká je sebereflexe našich 
studentů?
Studenti vnímají své vlastní zapojení do 
studijního procesu poměrně střízlivě, 
přibližně polovina je toho názoru, že 
studiu mohli věnovat více úsilí. Vět-
šinou však uvádějí, že se na zkoušky 
připravovali zodpovědně a pravidelně 
docházeli na přednášky i semináře. 
Více jak dvě třetiny studentů jsou také 
zpravidla toho názoru, že dosavadním 
studiem se jejich „měkké dovednosti“ 
určitě zlepšily a že pedagogové naší 
školy tyto „měkké dovednosti“ ovládají 
a mohou tak být studentům vzorem.

6) Jsou naši studenti v něčem 
netradiční? 
Více jak 45 % studentů se považuje za 
netradiční studenty (tj. starší studen-
ti, studenti pracující na významných 
pracovních pozicích, handicapovaní 
studenti, studenti s dětmi, zahraniční 
studenti). Jde častěji o ženy (70 % žen), 
ve věkové kategorii do 29 let (56 %), 

pracující na plný úvazek (44 %). A co 
je potěšitelné, přibližně 88 % studen-
tů z celého souboru souhlasí s tím, že 
netradiční studenti nacházejí na VŠFS 
porozumění, pomoc a celkově vlídný 
přístup. Většina studentů (83 %) z celé-
ho souboru také souhlasí, že prostředí 
naší školy (tj. posluchárny, přístup pe-
dagogů a administrativních pracovníků) 
celkově přispívá ke zmírnění stresu ze 
studia.

7) V čem máme ještě rezervy? 
Celková spokojenost našich posluchačů 
s podmínkami studia a jeho kvalitou je 
stále vysoká. To ovšem neznamená, že 
bychom se uspokojili a nepokračovali 
v práci na dalším zlepšování a inova-
cích. Vidíme například jisté rezervy v sil-
nější orientaci studia k jeho praktické-
mu zaměření (zejména na bakalářském 
studiu), a proto vedeme část výuky 
méně teoreticky, pořádáme exkurze, 
studenti spolupracují na případových 
studiích a projektech. Podobně se sna-
žíme o užší a intenzivnější  spolupráci 
VŠFS s potenciálními zaměstnavateli 
našich příštích absolventů, na jejichž 
budoucnosti nám velmi záleží.  
 Rád bych tímto jménem naší univer-
zity ještě jednou poděkoval prof. PhDr. 
Petrovi Matějů, Ph.D. za vše, co na VŠFS 
v rámci pedagogického působení a vě-
deckých aktivit vykonal. Právě supervi-
ze této výzkumné zprávy byla jednou 
z jeho posledních akademických aktivit 
v Univerzitním výzkumném centru před 
tím, než nás navždy opustil.
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Škola  
přesně k vašim službám

Zuzana Balžanková, kvestorka VŠFS // text
Archiv // foto

Někdy se neubráním a srovnávám, jaké 
podmínky jsem měla při studiu já a jaké 
mají naši studenti. Upřímně musím říci, 
že naši studenti to o dost vyhrávají, což 
je vlastně z mého pohledu dobře, protože 
servis pro ně, snaha, aby se cítili dobře, 
je i moje práce – stejně jako úkol dalších 
zaměstnanců naší školy. Pokud tedy při 
srovnávání docházím k závěru, že našim 

studentům se tady žije lépe než jinde, je to pro mě náznak, že tak 
je to správně. Ale současně si takovéto srovnávání dál podvědomě 
držím v hlavě. Naši práci přece chceme pořád vylepšovat, takže 
stále hledám, co bychom mohli pro posluchače připravit lépe, 
aby se jim tu žilo a studovalo ještě příjemněji.

Zuzana Balžanková, kvestorka VŠFS
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Mám radost z toho, že Vysoká škola 
finanční a správní nabízí studentům 
dobré vzdělání v přátelském, domá-
cím prostředí. U nás nevládne neosob-
ní atmosféra obrovských veřejných 
vysokých škol. Přitom však ve většině 
našich prostor na vás dýchnou dějiny, 
protože učebny najdete v historických 
objektech.
 Hlavní budova v Estonské ulici v Praze 
slouží vzdělávání už mnoha generacím 

žáků a studentů. Ovšem hned vedle 
je svěží park, který se v teplých dnech 
stává příjemným místem pro vyčištění 
hlavy a urovnání myšlenek.
 Stejně tak historie procházela naší 
budovou ve Vltavské ulici v Praze. Rov-
něž naše studijní středisko v Karlových 
Varech se nachází přímo v historickém 
centru města kousek od hlavní třídy. 
Trochu jiné podmínky nabízí jenom 
studijní středisko v Mostě – je v novo-

dobé stavbě, ale zato v krásné, klidné 
zahradě.
 Historii zdůrazňuji proto, že utváří 
působivé ovzduší a vlastně nám pod-
vědomě stále připomíná robustnost 
a trvalost znalostí a vzdělání. Obojí do 
velké míry předurčuje nejenom další 
život každého konkrétního studenta 
a absolventa, ale přes jejich osobnosti 
také ovlivňují budoucnost celé společ-
nosti.

Hned však také musím zdůraznit, že 
naše vysoká škola, i když navazuje na 
nejlepší tradice českého vysokoškol-
ského vzdělávání, rozhodně nezůstává 
uzavřena v minulosti. Přednášející 
mají k dispozici nejmodernější techni-
ku, kterou k efektivní výuce potřebují. 
 Veškeré učebny naší školy jsme vy-
bavili dataprojektory a počítači a dobře 
ozvučili. Díky tomu nejsou naši pedago-

gové nijak limitováni a při výuce mohou 
využívat nejvhodnější vyučovací metody. 
Vysoké úrovně dosahují učebny pro vý-
uku informačních technologií, v nichž se 
může v jednu chvíli účastnit výuky až 120 
studentů. 
 V našem multimediálním centru je mož-
né vytvářet širokou škálu audiovizuálních 
materiálů. Kongresové centrum a aula 
jsou uzpůsobeny pro pořádání konferencí 

s možností pořizování záznamů i online 
vysílání. Snad trochu jako ze současných 
kriminálních televizních seriálů mi pak 
připadá fakt, že v budově ve Vltavské ulici 
nově otvíráme laboratoř kriminalistiky. 
 V ní si studenti sami vyzkoušejí některé 
technické postupy používané při zpraco-
vání stop z místa činu. Učebnu kriminalis-
tiky zřizujeme i ve studijním středisku 
v Karlových Varech.

Doteky historie

Laboratoř pro budoucí 
kriminalisty
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Základem dnešní informační společ-
nosti je samozřejmá možnost neustá-
lého připojení počítače nebo mobilní-
ho telefonu k internetu. 
 Studenti i zaměstnanci určitě oceňují, 
že všechny budovy naší univerzity mají 
pokrytí silnou wi-fi sítí. Během akade-
mického roku jsme schopni spravovat 
více než tisíc zařízení připojených 
v jedné budově a umožnit jim okamžitý 
přístup k internetu. Síť je přístupná jen 
po zadání hesla, takže veškerá kapacita 

připojení je k dispozici pouze pro po-
třeby našich posluchačů a pracovníků. 
Počítačově dostatečně jsou pochopi-
telně vybavena i naše studijní střediska 
v Karlových Varech a v Mostě.
 V přízemí hlavní budovy v Estonské 
ulici mají studenti šikovně k dispozici 
copy centrum a prodejnu odborných 
publikací. A odbornou literaturu si 
mohou koupit také v naší knihovně ve 
Vltavské ulici a v mimopražských stu-
dijních střediscích. Ráda připomínám, 

že rovněž knihovny v Karlových Varech 
a v Mostě kromě toho, že mají vlastní 
tisíce svazků odborné literatury, jsou 
propojeny s informačním systémem 
školy, takže uživatelé mají přístup do 
centrálního katalogu knih a mohou si 
v něm hledat tu, která zajímá právě je.
 Všechny naše studijní obory jsou 
zajištěny literaturou. Mnohé učebnice 
a skripta napsali přímo naši pedago-
gové přesně pro potřeby zdejší výuky 
a vydalo je naše vlastní nakladatelství.

Náš zájem o potřeby studentů se odrá-
ží i v dalším vybavení školy. Do hlavní 
historické budovy jsme přistavěli výtah 
a technická zařízení pro bezbariérový 
přístup, která umožňují handicapova-
ným studentům volný pohyb po škole. 
Ve všech školních budovách máme 
klidové zóny vybavené stolky a poho-
dlnými sedacími soupravami, kde si 

studenti rádi odpočinou nebo využijí 
čas strávený v nich ke studiu.
 Na univerzitě nestačí krmit ducha, je 
nutné dát něco i do žaludku. K tomu 
své služby nabízí v naší hlavní budově 
v Estonské ulici vysokoškolský klub TIM 
(neboli Time is money). Připravuje čtyři 
hlavní jídla, polévku, salátový bar, nápo-
je i čerstvé balené bagety. 

 V jeho druhé části najdete spole-
čenskou místnost, v níž si mohou naši 
studenti zahrát kulečník nebo na dvou 
stolech stolní fotbal.
 Ve školní budově ve Vltavské ulici jsou 
instalovány automaty s občerstvením 
a nápoji, školní středisko v Karlových 
Varech zase třeba provozuje kuchyňku se 
všemi důležitými elektrospotřebiči. Příle-
žitost nasytit tělo je tedy stále při ruce.
 Ostatně o tom, jak vypadá život 
na naší univerzitě, se mohou zájemci 
o studium snadno sami přesvědčit. Už 
od ledna je zase začneme zvát na dny 
otevřených dveří, které budeme připra-
vovat jednou až dvakrát měsíčně, a to 
i v sobotu. Vždy při tom pro ně přichys-
táme také nějakou ukázkovou přednáš-
ku, aby si mohli udělat vlastní obrázek 
o tom, co všechno jim naše univerzita 
může nabídnout.

Wi-fi pro studenty po celé škole

Výživa pro hlavu i tělo

Campus na Žižkově
Našim studentům rovněž nabízíme 
možnost složit hlavu v našem campu-
su – v nově zrekonstruovaném domě 
na Žižkově. K ubytování si mohou 
vybrat ze dvou-, tří- a čtyřlůžkových 
nadstandardně vybavených pokojů. 
K dispozici je v nich samoobslužná ku-
chyně, mikrovlnná trouba je připravena 
v každém patře a koupelna slouží vždy 
jako společná pro dva pokoje. Ubyto-
vaní studenti využívají společenskou 
místnost s televizorem a wi-fi připo-
jením k internetu. Kromě samozřejmé 
výměny ložního prádla studentům 

zajišťujeme také praní jejich vlastního 
prádla, půjčujeme jim žehličku a za 
poplatek zajistíme úklid studentských 
pokojů. Myslím, že to je pro studenty 
solidní zázemí.
 Mrzí mě snad jen to, že ubytovací ka-
pacita našeho campusu se rychle naplní 
a nemůže sloužit úplně všem, kteří by 
o ubytování měli zájem. Ale naštěstí i to 
by se mělo změnit. 
 Nově totiž připravujeme možnost 
ubytování pro naše studenty také 
v objektu v Plzeňské ulici, jen kousek 
od metra Anděl. K dispozici bude podle 

předpokladů 185 lůžek a první studenti 
by se tam mohli ubytovat už v průběhu 
příštího akademického roku.
 Tím zase o kus líp pomůžeme našim 
posluchačům uspokojit všechny potře-
by, které jsou se studiem u nás spojené. 
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Třetí běh projektu
Triple Degree

Roman Mentlík  // text
Tony Košař  // fotoStalo se tradicí, že v polovině 

září přijíždí další čínští 
studenti, tentokrát již potřetí. 

Letos jsme přivítali největší 
skupinu — takřka 40 studentů. 

Zároveň s nimi přiletělo  
téměř 20 rodičů. 

Oficiálním zahájením studia na VŠFS byla 
slavnostní imatrikulace v Kongresovém centru, 
které se zúčastnili nejen všichni čínští studen-
ti, jejich rodiče, zástupci vedení univerzity 
v Changchunu, ale i řada významných hostů, 
např. z čínské ambasády, česko-čínské ob-
chodní komory, Domu zahraniční spolupráce, 
Ministerstva zahraničních věcí aj.
 Všichni noví čínští studenti jsou ubyto-
váni na Campusu Vlkova, ale protože jeho 
kapacita již nestačí pro všechny (celkem 84), 
jsou někteří ubytováni na partnerské koleji 
v Modřanech. 
 Jsem velmi rád, že jejich "aklimatizace" 
i přes velmi náročný začátek proběhla velmi 
dobře — a to i díky stále se lepšící angličtině. 
Část studentů navštěvovala nadstavbový 
kurz angličtiny a i díky němu všichni úspěš-
ně složili požadované zkoušky pro přijetí 
do programu BSBA. Velkou motivací pro 
všechny, nejenom pro nováčky, je pět jejich 
kolegů, kteří začátkem září začali úspěšně 
studovat na CityU v Seattlu. 
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První promoce  
v Karlových Varech
Lenka Chlebková // text
Karel Žitňanský // foto

Dlouho očekávaný okamžik – historicky první 
promoce Vysoké školy finanční a správní  
v Karlových Varech – nastal 12. září.

Od ledna jsme hledali v Karlových 
Varech prostory, které by byly důstoj-
ným místem pro konání největšího 
slavnostního aktu univerzity. Nakonec 
jsme oslovili děkana kostela sv. Máří 
Magdaleny, jednoho z nejkrásnějších 
chrámů Karlovarska. Příjemně nás 
překvapila jeho odpověď, že pro kostel 
bude ctí přijmout na své půdě akade-
miky a studenty VŠFS. 
 Kostel sv. Máří Magdaleny se nachá-
zí nad vývěrem Vřídla uprostřed měs-
ta. Vrcholně barokní děkanský chrám 
nechal vystavět na místě původního 
gotického kostela řád Křižovníků 
s červenou hvězdou v letech 1733 
– 1736, autorem plánů je významný 
český stavitel Kilián Ignác Dientzen-
hofer.  V roce 2010 byl monumentální 
kostel prohlášen Národní kulturní 
památkou.
 Nemohli jsme vybrat lépe – již 
po vstupu do kostela zapůsobila na 
všechny jeho atmosféra, ať už vznos-
ná architektura chrámu, tak bohatě 
zdobený barokní inventář.
 Po příjezdu rektorky univerzity, 
dalších členů předsednictva a členů 
akademického senátu jsme se ze 

zázemí fary odebrali do kostela ke 
slavnostnímu aktu, kterému před-
cházel trpělivý nácvik studentů pod 
vedením studijního oddělení. Kostel 
byl zcela zaplněn, mnoho studentů 
si přivedlo své rodiny a další hosty, 
kteří s napětím očekávali promoční 
akt, mnozí z nich se zúčastnili tohoto 
vrcholného momentu poprvé.
 Za zvuků varhan celý chrám ztich-
nul. Na všechny přítomné zapůso-
bil nejen genius loci kostela, ale 
i význam chvíle. S napětím, někteří 
možná s radostnou úlevou, ale mož-
ná také se špetkou lítosti, že něco 
velkého končí, přistupovali promující 
studenti k rektorce, do jejíž rukou 
skládali slib. Její výjimečný a inspira-
tivní projev, slib zástupce studentů 
a rovněž od srdce vyjádřené podě-
kování ze strany studentů, mnoho 
přítomných dojalo a mnohé donutilo 
k zamyšlení. My všichni, kteří jsme 
se podíleli na organizaci, jsme po 
ukončení promoční slavnosti pocítili 
velkou radost při vyjádřených slovech 
chvály ze strany studentů, jejich 
hostů a také pedagogů. Protože právě 
pro studenty a pedagogy, kteří jsou 
stavebním kamenem každé školy, 
jsme tento den chystali.
 Snad mohu za všechny vyslovit 
„děkuji“ nejen za pomoc při organiza-
ci prvních promocí, ale i za celkovou 
podporu ze strany vedení univerzity, 
pedagogů a dalších zaměstnanců 
v průběhu prvního roku fungování 
střediska. Poděkování patří rovněž 
studentům za jejich úsilí i roky práce.  
Přejeme si, ať se Vysoké škole finanční 

a správní nadále daří, a v Karlových 
Varech ať zažijeme mnoho dalších 
promocí a vzrůstající počet našich 
absolventů.
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Pořádá Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Odborní garanti konference: 
Petr Budinský, prorektor VŠFS, Mojmír Helísek, prorektor VŠFS

KONKURENCESCHOPNOST 
PODNIKŮ V SOUVISLOSTI S FISKÁLNÍ 
A MONETÁRNÍ POLITIKOU
Vědecká konference spojená s vyhlášením vítězů 
6. ročníku soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského 
pod záštitou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka

Keynote speaker: Pavel Kysilka, zakladatel 6DAcademy, 
bývalý výkonný guvernér ČNB a bývalý generální ředitel 
České spořitelny

Termín a místo konání
16. listopadu 2017, Kongresové centrum České národní banky
Senovážné náměstí 30, Praha 1

Generální partneři

Program

Partneři

Registrace

www.vsfs.cz/konference

Mediální partneři

Zájemci o konferenci se mohou přihlásit on-line nejpozději do 13. listopadu 2017 na http://www.vsfs.cz/konference
Kontaktní osoba: Iveta Lejčarová (iveta.lejcarova@vsfs.cz)

Partneři

08:15–09:00 Registrace  

09:00–09:15 Zahájení konference: Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS 
09:15–09:35 Slovo guvernéra ČNB: Jiří Rusnok
09:35–09:45 Vystoupení partnerů konference
09:45–10:35 Hlavní referát: Pavel Kysilka, zakladatel 6DAcademy

10:35–10:50 Coffee Break 

10:50–12:00 Odborný panel: Petr Budinský, prorektor VŠFS (moderátor); Pavel Kysilka, zakladatel 6DAcademy;
  Jiří Báča, generální ředitel Vodafone; Karel Havlíček, děkan VŠFS a předseda AMSP ČR
12:00–12:20 Odborné zhodnocení soutěže, vyhlášení vítězů a předání cen: Jan Frait, ČNB; Bohuslava Šenkýřová, rektorka VŠFS
12:20–13:00 Prezentace oceněných prací: vítězové soutěže

13:00–14:00 Oběd; paralelně probíhá tisková konference

VST
UP

ZDA
RMA
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EU Financial Markets: Current State 
& Future Perspectives

Interview with  
prof. Małgorzata Dziembała

Vladislav Pavlát  // text
Tony Košař // foto

Greetings etc. How do you like 
Prague? — You are visiting our  
F-Markets conference for the second 
time. Have you enjoyed the last 
conference in 2015? Did you receive 
Proceedings and photos?
 I really love Prague and its 
atmosphere. I visited Prague on many 
occasion. Two years ago I attended 
the conference F-Market for the first 
time, and I came back again. I enjoyed 
this conference and I really appreciate 
the efforts made by prof. Pavlat to 
organize this scientific event. After the 
conference I received the journal with 
some information about this scientific 
event and photos. I also got a book 
including the collection of papers from 
the conference.  
Have you already presented your 
paper? Was it success? All OK? Could 
you tell us something about your 
topic? Why did you choose this 
topic? Is it important for Poland?
 During this conference I presented 
my paper: Contribution of the EU 
cohesion policy to the competitiveness 
of regions of the V4 countries 
through promoting innovation 
and entrepreneurship. In my paper 
I discuss the role of entrepreneurship 
and innovation in the creation of 
regional competitiveness as well as 
I analyse the regional entrepreneurship 
potential of the V4 countries in light 
of the the Regional Entrepreneurship 
and Development Index. I also put an 
emphasis on the significance of the 
cohesion policy funds in the promotion 
of competitiveness and innovation 
within a given group of countries, in 
particular in the perspective of 2014-
2020.
 I think that this topic is very 
important because innovation and 
entrepreneurship are critical factors 
for economic success of countries and 

their regions. These factors should 
be promoted also by adoption some 
relevant strategies and the set of 
instruments. The regions of Poland still 
have the low potential with regards 
to  entrepreneurship which need to be 
developed and enhanced. 
What about your activities as 
a young Professor? Which courses do 
you read?  Have you good students? 
Are you strict with them?
 Being a professor I have a lot of 
activities. I teach my students and my 
lectures are devoted to the following 
topics: international economics, 
international business, obtaining of 
EU funds by enterprise, management 
of EU funds. I taught also abroad: in 
Finland, Austria, Portugal, Switzerland, 
Russia, Slovak Republic, Czech Republic 
and Hungary. I supervise my students’ 
theses. I also conduct research and take 
part in some projects. I attend some 
scientific conferences, including these 
ones organized abroad during which 
I present the results of my research. 
I am also a director of the postgraduate 
study: International trade at the 
University of Economics in Katowice. 
 So, I have a lot of duties but I really 
enjoy my work. But what about my 

students?  I try not only to teach them, 
but also to motivate them to take up 
many challenges.
Please, tell us something about 
research at your Department. What 
are the main research tasks?  And 
your tasks? Have you ambition to 
publish a book?
 In my research I focus on different 
aspects of the EU economic policy. 
I also analyse the European regions 
from different perspectives. I measure 
the economic and social cohesion in 
the EU, discuss the factors of regional 
competitiveness and I also analyse the 
role of the EU funds in promoting some 
developmental activities in the regions. 
I have published a book: Economic and 
social cohesion and competitiveness of 
regions in the EU policy in 2013.  
What is your message to our 
students?
 I would like to encourage them to 
treat their studies as a passion, but also 
to take part in any other activities, eg. 
to take part in the Erasmus exchange 
because they could not only improve 
their language skills but also get 
to know how to work and to live in 
the international and multicultural 
environment.
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Quo Vadis, 
sociální práce v ČR?Jana Firstová // text

Archiv autorky // foto

Organizátory konference byl Institut 
pro veřejnou správu Praha a Vysoká 
škola finanční a správní, a.s.
Po slavnostním zahájení konference, 
v rámci kterého pozdravili účastníky 
konference zástupci pořádajících 
institucí doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., 
LL.M. ředitel Institutu pro veřejnou 
správu Praha a rektorka Vysoké školy 
finanční a správní Dr. Bohuslava Šen-
kýřová, vystoupili se svými úvodními 
slovy též zástupci Ministerstva vnitra 
Mgr. Monika Pálková, MPA, náměstky-
ně ministra vnitra pro řízení sekce soci-
álního a zdravotnického zabezpečení, 
bezpečnostního výzkumu a projekto-
vého řízení, a zástupce Ministerstva 
práce a sociálních věcí Mgr. Jan Vrbický.
 Po úvodních zdravicích zahájil 
odborný program konference prof. 
PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. se 
strategickým příspěvkem nazvaným 
„Dilema sociální práce – teorie vs. 

praxe“. V plenárním zasedání prvního 
konferenčního dne následovaly další 
zajímavé příspěvky významných 
odborníků jako např. paní prof. 
JUDr. Milany Hrušákové, CSc., která 
se věnovala problematice sociálně 
právní ochrany dětí. Následně sociální 
práci s pachatelem trestného činu 
v obecných souvislostech popsala ve 
svém příspěvku prof. JUDr. Helena 
Válková, CSc.
 Na klíčové příspěvky vystupujících 
prvního dne navázala úzce vystoupení 
dalších odborníků teorie a praxe 
v oblasti sociální práce druhý 
konferenční den. 
 Jednotlivá vystoupení zazněla 
ve třech odborných sekcích, kde 
se účastníci konference věnovali 
aktuálním tématům dotýkajícím 
se sociálně právní ochrany dětí, 
sociálních služeb, vzdělávání v oblasti 
sociální práce a problematice 

sociální práce s pachateli trestných 
činů. Na konferenci zaznělo více jak 
dvacet odborných příspěvků, které 
vyvolaly zajímavou diskusi, jež se 
plynule přesouvala z odborných 
jednání jednotlivých sekcí do kuloárů 
a dle našich informací probíhá 
mezi účastníky do dnešních dnů 
prostřednictvím nově na konferenci 
navázaných kontaktů.
 Z konference bude vydána kolektivní 
recenzovaná monografie, která umožní 
nejen účastníkům konference seznámit 
se podrobněji s prezentovanými 
tématy. Již v průběhu konference 
zazněly náměty, doporučení ve smyslu 
realizace obdobných odborných 
setkávání v pravidelných intervalech, 
kdy organizátoři konference přislíbili 
uskutečnění konference na téma 
sociální práce též v příštím roce. 
Účastníci se již na tuto a další obdobné 
odborné akce moc těší.

Quo Vadis, sociální práce v ČR? Na tuto a spoustu 
dalších souvisejících otázek se pokoušeli nalézt odpovědi 

odborníci z oblasti sociální práce z České republiky, 
Slovenska i Polska v průběhu dvoudenní konference, která 

se uskutečnila 13. – 14. června 2017 v Benešově. 



Skvělou atmosféru 
Magdalena Straková // text
Věra Veselá // foto

Hudební program, který zaštitovala 
Vysoká škola finanční a správní 
a zahájil DJ Buldog, provázelo 
postupné zatahování oblohy. Skupiny 
Wild Roses a HighLights ještě dozpívaly 
„v suchu“, podvečerní a večerní 
program takové štěstí nedoprovázelo.
  Poslední odpolední vystoupení 
patřilo stálici našich akcí skupině SPB 
se zpěvačkou Danielou Benešovou 
(naší absolventkou). SPB si dokonce 

připravila song věnovaný přímo 
rektorce.
 Tanečnice Meera, talentovaní skákači 
přes švihadlo, kteří bodovali i ve 
světovém šampionátu, Skipping Boys 
a především rytířská skupina Artus 
Bohemia už svým uměním oslovovali 
jen několik odvážných. Turnaj o prvního 
rytíře rektorky VŠFS postihla doslova 
průtrž mračen a čest a sláva proto 
patří všem zúčastněným včetně 

věrných diváků. Ty si našlo i pěvecky 
excelentní vystoupení zpěváka Petra 
Kutheilla a nepřízeň počasí samozřejmě 
neodradila ani fanynky a fanoušky 
skupiny Slza. 
 Déšť byl společníkem i úchvatné 
laserové show na závěr. Byl to podařený 
den, ale všichni doufáme, že příští rok 
(termín OpenParty vychází na pátek  
31. srpna 2018) nás počasí překvapí  
pro změnu příjemně.

Již počtvrté patřil poslední srpnový den OpenParty Společenství 
škol ve Žlutých lázních. Dětské odpoledne s Kouzelnými školami 
i sportovní aktivity pod taktovkou Bankovní akademie se ještě 
odehrávaly v příjemném letním počasí a podle ohlasů návštěvníků 
se opět podařily.
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nepokazil ani déšť
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Další úspěšná cesta    
do vzdálené Číny Roman Mentlík // text

Roman Mentlík // foto

Téměř rovnou z letiště s krátkou 
zastávkou na hotelu jsme pokračovali 
na českou ambasádu, která pořádala 
slavnostní recepci u příležitosti 
zahájení týdne české kuchyně. 
Pro tyto účely bylo vybráno velmi 
zajímavé místo na terase hotelu 
Hilton. I na této akci se ukázalo, že 
dobré jídlo a pití lidi sbližuje. 

 A co je ještě podstatnější, bylo 
přítomno mnoho zástupců jak z oblasti 
diplomacie, tak hlavně podnikatelské 
a vzdělávací sféry, takže se nám podařilo 
navázat další zajímavé kontakty. 

NÁVŠTĚVA CUFE
Vzhledem k velmi nabitému programu 
jsme hned druhý den ráno vstávali 

v pět hodin a jeli na letiště, odkud 
jsme přelétali do nám velmi dobře 
známého města Changchun. Hlavním 
rozdílem oproti jiným cestám byl ten, 
že jsme neletěli sami, ale v doprovodu 
Kláry Jurčové, zástupkyně ambasadora 
České republiky v Číně, a její čínské 
asistentky. Byli jsme skutečně rádi, 
že se nám podařilo zorganizovat tuto 

Letos se již podruhé vedení univerzity zastoupené 
prorektorem pro vzdělávací činnost Petrem Budinským  
a prorektorem pro zahraniční vztahy Romanem Mentlíkem 
vypravilo na další misi do vzdálené, ale naší univerzitě 
vlastně velmi blízké země, Čínské lidové republiky. 
Tentokrát oba prorektoři navštívili kromě již dobře 
známého Pekingu a Changchunu i nové město ležící 
nedaleko od Šanhaje Chang-čou. O ohlédnutí za cestou 
jsme požádali Romana Mentlíka.
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velmi důležitou návštěvu vedení české 
ambasády přímo v Changchunu a na 
naší partnerské univerzitě. 
 Důležitost této návštěvy se projevila 
hned po přistání, kdy naší „malou 
delegaci“ osobně přivítalo vedení 
univerzity v čele s prezidentem Li. 
Následující dva dny byly věnovány řadě 
setkání s vedením univerzity i studenty 
a celá návštěva vyvrcholila přijetím 
u viceguvernéra provincie, což je 
velká pocta oběma našim univerzitám. 
Akce se nesla plně v duchu rozvoje 
spolupráce mezi našimi zeměmi a to 
i v kontextu programu známého jako 
„road and belt“.
 Třetí den jsme s Petrem Budinským 
zůstali na univerzitě a kromě řady 
setkání a jednání jak s vedením 
univerzity, tak se studenty, jsme měli 
přednášku o naší zemi, univerzitě 
a programu Tripple degree. Tentokrát 
jsme přednášeli dvakrát za sebou 
a „vyprodali jsme“ sál pro 1500 

studentů. I tento fakt dokumentuje 
rostoucí popularitu jednak programu 
jako takového, ale současně i vyšší 
zájem o informace o studiu v České 
republice, respektive Evropě.

SMĚREM NA CHANG-ČOU
Hned další den jsme přeletěli do 
Chang-čou. Pro ty, kteří netuší, o jaké 
město se to jedná, připomenu, že když 
ho Marco Polo ve 12. století navštívil, 
prohlásil ho za nejkrásnější a největší 
město na světě – již tehdy mělo 2 
miliony obyvatel. A to, že svoji důležitost 
neztratilo, dokazuje fakt, že i v dnešní 
době je nejbohatším městem Číny. 
 Ale to samozřejmě nebyl hlavní 
důvod, proč jsme do Chang-čou 
letěli. Tím byla naše partnerská 
univerzita Zhejiang Financial 
College. S touto univerzitou máme 
podepsané memorandum o spolupráci 
a diskutujeme s vedením univerzity její 
rozsah a formu. Ještě večer po příletu 

jsme byli pozváni na slavnostní večeři 
prezidentkou univerzity. 
 „Zlatým hřebem“ našeho pobytu byla 
účast na otevření Českého výzkumného 
centra na univerzitě Zhejiang Financial 
College za účasti Huo Yuzhena (Special 
Representative of CEEC Cooperative 
Affairs & former Ambassador to the 
Czech Republic), zástupců Department 
of Education, the Department of 
Foreign & Overseas Chinese Affairs, the 
Department of Commerce of Zhejiang 
Province, akademiků zaměřujících se 
na spolupráci Číny s CEEC a konzula 
Richarda Krpače. Při této slavnostní 
příležitosti jsme byli oceněni diplomy.
Po více než týdnu se pomalu blížil 
konec naší mise. Poslední den pobytu 
jsme se ještě zúčastnili semináře 
Construction & Developmment 
organizovaného v rámci programu 
otevření Českého výzkumného centra. 
A ze semináře rovnou na letiště a přes 
Peking a Frankfurt domů. 



Mezinárodní projekt
Summer program in Prague
Internacionalizace, znalosti, cenné zkušenosti a zábava. 
Petr Částka // text
Petr Částka, Martina Sobotková, Eliška Částková  // foto

Již poosmé přivítal tým zahraniční 
spolupráce, který koordinuje 
Petr Částka, studenty z naší 
nejvýznamnější partnerské 
univerzity City University of Seattle. 
Jako mimořádně úspěšný můžeme 
vyhodnotit i letošní pobyt 29 
studentů z High School patřící pod 
CETYS University. Celkem  
75 studentů tak podniklo cestu 
přes půl světa, aby získali nejenom 
studijní, ale i kulturní zkušenosti 
z České republiky a vlastně celé 
Evropy.

SUMMER PROGRAM ZAČÍNÁ
Po prvních a trochu hektických 
dnech posledních příprav a běhání 
na letišti s cedulkou „VŠFS Summer 
Program 2017“ se všichni studenti 

úspěšně a pohodlně ubytovali v nově 
zrekonstruovaném Campusu VŠFS 
na pražském Žižkově, a protože jeho 
kapacita nestačila, také v ubytovacím 
zařízení DOMINO v pražských 
Modřanech.  
 Jako tradičně jsme studenty i jejich 
doprovod uvítali v Kongresovém 
centru VŠFS, kde se seznámili 
s vedením univerzity, prostředím 
i plánem pro následující dny. „Kromě 
výukového programu zaměřeného 
na ‚Project Management’ a ‚Czech 
and European history and culture’ 
studenty čekala řada kulturních akcí 
a exkurzí v národních i nadnárodních 
společnostech. V letošním roce jsme 
oproti loňskému připravili pro studenty 
celou řadu nových aktivit“, uvedl 
manažer programu Petr Částka. 

 Studenti se setkali s nově zvolenou 
mexickou velvyslankyní Leonorou 
Rosaura Rueda Gutiérrez, absolvovali 
teambuildingové aktivity a prohlédli 
si krásy Prahy s odborným výkladem 
její bohaté historie. Došlo i na 
přednášky české a evropské historie, 
ekonomiky, kultury a denního života. 
Sociální sítě studentů byly doslova 
zaplaveny fotografiemi a jejich nadšení 
z „evropského dobrodružství“ začalo 
být zřejmé. Samotná výuka, tedy 
důvod pobytu studentů v Praze, byla 
garantována zkušenými lektory jak 
z naší univerzity, tak z partnerské 
City University of Seattle. Za všechny 
jmenujme např. Erica Abhyankara, 
Luca De Ceuster nebo Petra Davida, 
který studentům představil českou 
a evropskou kulturu a historii. Studenti 

Během letních prázdnin nejsou prostory Vysoké školy finanční 
a správní ani zdaleka opuštěné. V letních měsících na naší 
univerzitě probíhá mezinárodní projekt „Summer program“ 
neboli Letní školy ve spolupráci s americkou univerzitou City 
University of Seattle a mexickou univerzitou CETYS.
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se letos během výuky věnovali projektu 
„Moje zkušenost s Evropou“. Kompletně 
zpracovali projekt a vytvořili video 
upoutávku, kterou během finálních 
prezentací představili. Vznikly opravdu 
zajímavé prezentace.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Během letošního ročníku studenti 
navštívili tradičně Český Krumlov 
a Kutnou Horu, kde se seznámili 
s bohatou historií těžby stříbra. 
Během návštěvy Českého Krumlova 
si vyzkoušeli sjezd Vltavy na raftech. 
V Kutné Hoře byli uchváceni prohlídkou 
stříbrných dolů, katedrálou sv. Barbory 
a doslova s otevřenými ústy stáli 
v kostnici a pozorovali skutečné lidské 
kosti a naslouchali historii mrtvých. 
 Největší atrakcí letních škol ovšem 
byl víkendový poznávací zájezd do 
Vídně. Kromě okružní prohlídky 
města měli studenti možnost navštívit 
zajímavé památky a zavítat do paláce 
Schönbrunn. Na žádost studentů jsme 
dokonce prodloužili pobyt ve Vídni ze 
dvou na čtyři dny. Studenti z CETYS 
univerzity byli ve Vídni letos poprvé, 
v loňském roce tento výlet nebyl 
v programu. 
 Mexičtí studenti si pobyt na Vysoké 
škole finanční a správní obecně velmi 
pochvalují a dokazuje to každoroční 
nárůst jejich počtu. Letošní program byl 
na jejich přání dokonce o několik dní 
delší než ten loňský. 
 V rámci doprovodného programu 
studenti také navštívili firmu TPCA – 
Toyota Peugeot Citroën Automobile, 
kde přednáška o společnosti 
a prohlídka montážní linky v malém 
vláčku sklidila velký úspěch. Studenti 
navštívili společnost FOXCON a také 
Spalovnu Malešice, kde se seznámili 

s technikami likvidace a zpracování 
odpadu. Dalším zážitkem byl 
„International Conference Day“, kdy 
se na VŠFS vystřídali řečníci hned 
v několika prezentacích. Vedení 
restaurace Las Adelitas seznámilo 
studenty s tím, jak založit dobře 
fungující a úspěšný byznys v České 
republice. Zkušený lektor MBA 
programu a obchodník Ciaran Kelly 
diskutoval se studenty o tom, jak 
zakládal společnost AAA Auto a jak 
se zabýval filmovým průmyslem 
přímo v Hollywoodu. Aby si studenti 
odvezli domů co nejvíce vzpomínek, 
zorganizoval pro ně tým zahraniční 
spolupráce návštěvu hokejového 
utkání, muzea Alfonse Muchy, koncert 
klasické hudby v Obecním domě, 
společnou večeři v historickém stylu 
a mnoho dalších aktivit.

VŠECHNO JEDNOU KONČÍ
Po zajímavých a náročných týdnech 
nastal čas se rozloučit. Studenti při 
slavnostním zakončení obdrželi 
certifikáty podepsané a udělené 
rektorkou VŠFS. Neformálně se pak 
rozloučili s Prahou a naší univerzitou 
večeří ve středověké krčmě U krále 
Brabantského. Během večera 
vystoupili žongléři, kejklíři a polykači 
ohně. Summer School 2017 byl 
nezapomenutelný a obohacující zážitek 
nejen pro zahraniční studenty, ale 
i pro naši univerzitu. Všichni, kdo se 
podíleli na její organizaci, se zájmem 
sledovali motivaci, nadšení, skvělou 
práci a kreativitu všech účastníků. Je to 
příslibem budoucích úspěšných letních 
škol. V současné době tým zahraniční 
spolupráce připravuje letní školy 2018, 
ale i zimní školy, které se těší zájmu ze 
strany studentů z Německa a například 

Itálie. Na partnerských univerzitách 
po celém světě se konají prezentace 
a nábor studentů. Na další ročník, ať už 
letních či zimních škol, se tedy můžeme 
těšit již nyní.

I consider this global experience very 
important for students; it allows them to 
experience different styles of education. 
I believe students were fascinated by the 
distinct cultural perspectives; they found 
new traditions and social atmospheres 
that allows them to develop positive 
attitudes toward other countries as they 
improve their soft skills with a global 
perspective. Definitely, this summer 
program will be an important part of 
their personal and professional lives.
Nataly Medina Rodríguez — Cybernetics 
Electronics Engineering Academic 
Coordinator
 The summer program in Prague was 
an amazing experience! Students learned 
through face-to-face classes taught by 
experts in Project Management, enjoyed 
company visits in which they entered the 
professional world and developed a final 
project in which they applied everything 
learned during the summer; all of these, 
developing professional skills in a global 
context, required in today’s professional 
environment. They also had the 
opportunity to explore Prague, different 
important cultural spots located in the 
Czech Republic and the beautiful city of 
Vienna. Thanks to the location of Prague, 
they had free time to travel to some other 
wonderful places all over Europe. In 
carrying out these activities, the students 
formed companionship and friendship 
among the whole group, generating 
memories and links for a lifetime.

Karla Solís — Coordinator Assistant 
Tijuana
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Luc De Ceuster patří ke kvalitním 
vyučujícícm program MBA a BSBA

Studenti se setkali s velvyslankyní Mexika  
v Praze v rámci International Conference Day

Našich studentů jste si nemohli 
nevšimnout



Vývoj 
kriminalistiky,
počátek metody 
identifikace
Jiří Straus, František Vavera // text
Archiv autora  // foto

Počátky vědecké kriminalistiky 
založené na exaktních metodách 
zkoumání se datují na konec 19. 
století. Mezi “první” a významnou 
osobnost je považován Luise 
Alphonse Bertillon. 
Je považován za faktického 
zakladatele první identifikační 
metody osob. 
 Měření jednotlivých částí lidského 
těla nebo-li antropometrie, tedy 
první systematicky rozčleněnou 
a vědecky podloženou identifikační 
metodu na světě (a následně 
celosvětově rozšířenou), vypracoval 
a zdokonalil francouzský policejní 

úředník Louis Alphonse Bertillon. 
Patří mezi osobnosti, které se 
nesmazatelně zapsaly do historie 
zločinu a kriminalistiky. Celý svůj 
život zasvětil boji proti zločinu. Svoji 
metodu identifikace založil na základě 
proměřování jednotlivých částí 
lidského těla a poprvé s ní „vyšel na 
světlo“ v roce 1879 (kdy byla následně 
prosazena jako soudní důkaz). Tento 
rok je považován za počátek moderní 
kriminalistiky. 
 Louis Alphonse Bertillon za svého 
života zažil nejen vzestup a slávu 
svého díla, ale díky daktyloskopii i jeho 
rychlý pád. Přesto zůstává prvním 

mužem v dějinách kriminalistiky, 
který využil vědeckých poznatků 
k identifikaci člověka. Zůstane také 
prvním průkopníkem kriminalistické 
fotografie. Je také prvním zakladatelem 
systémově využíván kriminalisticko- 
technické laboratoře na světě. Patří 
mezi osobnosti, které se nesmazatelně 
zapsaly do historie zločinu 
a kriminalistiky.

LOUIS ALPHONSE BERTILLON
Louis Alphonse Bertillon se narodil 
roku 1853 v Paříži a zemřel roku 1914. 
Stal se úředníkem a zapisovatelem 
u policie. Není bez zajímavosti, že 

Společnost, samo lidstvo se od nepaměti zabývalo kriminalitou 
a hledáním řešení k jejímu potírání. Kriminalistika, jako vědecká 
disciplína, tedy vznikla jako výsledek společenské potřeby s trestnou 
činností bojovat. Její vývoj byl složitým procesem, který byl 
determinován vzrůstající úrovní společnosti, technickým rozvojem 
a také mezními událostmi u nás i ve světě. Zpočátku se mluvilo 
o kriminalistice jako o určitém umění či návodu v souvislosti  
s bojem proti zločinu. Až v minulém století se prosadil názor,  
že kriminalistika je samostatnou vědní disciplínou.
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místo u policie získal až zřejmě 
na základě protekce svého otce, 
který byl známým francouzským 
antropologem s mnoha vlivnými 
známostmi. Byl však velmi řádným 
mužem a byl nespokojen se současným 
systémem evidence již jednou 
zatčených zločinců. Antropometrie 
byla první vědecká metoda, kterou 
využila policie k identifikaci zločinců. 
Svoji metodu identifikace založil na 
základě poměřování jednotlivých 
částí lidského těla (popřípadě podle 

individuálních znaků jako byla tetování, 
jizvy a jiné osobní charakteristiky). 
Vycházel z předpokladu, že délky 
některých lidských kostí a obvodu 
lebek u dospělých jedinců se nemění. 
Nejdříve poměřoval 13 částí lidského 
těla, ale později to zredukoval pouze 
na 11 (měření tělesné výšky, rozpětí 
paží, obvodu hlavy, obvodu hrudníku, 
zjišťování tělesné hmotnosti, šířku 
levého ucha, délku levé nohy – musela 
být zatížená, a další. Také zavedl 
třídílnou fotografii obličejů zločinců, 
která byla focena na židli s opěrkou.
  Z těchto fotografií sestavil evidenci 
zločinců. Vynalezl metrickou fotografii, 
která byla určená k rekonstrukci 
vyměřování konkrétního prostoru a na 
ní umístěných objektů. Vyobrazení 
míst činu bylo vytvořeno ještě 
předtím, než bylo cokoliv porušeno. 
Využíval podložek s metrickými rámci. 
Snímkování bylo prováděno zpředu 
a i ze strany každého objektu. Zavedl 
také fotodokumentaci ze shora. 
S antropometrií „vyšel na světlo“ v roce 
1879. Tento rok je také považován za 
počátek moderní kriminalistiky. Do té 
doby mohli být zločinci identifikováni 
pouze očitými svědky, kteří byli 
dosti nespolehliví a jejich výpovědi 

nevěrohodné. Cesta ke slávě ovšem 
nebyla lehká, Bertillon trpěl nejen 
častými migrénami, krvácením z nosu 
a zažívacími problémy, ale pro svou 
přesnou pedantskou práci byl často 
terčem posměchu a ponižování. 
Postupem doby se vžil název pro 
antropometrii podle jejího zakladatele, 
„Bertillonáž“. Tato metoda měla 
„jepičí život“ a později byla nahrazena 
metodou založenou na otiscích prstů – 
daktyloskopií. I když do současné doby 
je “klasické” měření vnějších znaků 
lidského těla základní identifikační 
metodou (např. i dnes se při zadržení 
popisují základní znaky lidského těla 
osoby včetně pořízení fotografie).

ZAČÁTKY BERTILLONÁŽE
V červenci 1879 při vyplňování 
každodenní dávky identifikačních 
karet Bertillona napadlo identifikovat 
zločince efektivněji. Myšlenka byla 
založena na tom, že každého člověka 
lze odlišit přesným měřením vybraných 
tělesných rozměrů. Bertillon nejprve 
vyvolával u ostatních písařů výsměch 
a údiv, když koncem července začal 
srovnávat fotografie vězňů, pokládal 
je vedle sebe a srovnával tvar uší nebo 
nosů.
 V srpnu roku 1879 shrnul dosavadní 
výsledky svých měření, zpracoval 
písemnou zprávu, ve které vyložil, 
jakým způsobem může být vyřešen 
problém nezaměnitelného označení 
zločinců, a odeslal ji policejnímu 
prefektovi Paříže Louisi Andrieuxovi. 
Zpočátku se navrhovaný identifikační 

systém setkal s obrovským nezájmem 
až odporem.
 Teprve když si písemný návrh 
prostudoval Bertillonův otec, který 
pochopil „geniální“ myšlenku svého 
syna, přesvědčil poslance Gustava 
Hubbarda, generálního tajemníka 
pokladního úřadu, o ceně a významu 
návrhu svého syna. Hubbard využil 
svého vlivu, ale ani tentokrát nebylo 
dosaženo kýženého úspěchu, policejní 
prefekt Andrieux nesouhlasil se 
zavedením identifikační metody. 
Teprve po jeho odstoupení z funkce 
dostal Bertillon k dispozici dva 
pomocníky, samostatnou místnost 
a tříměsíční lhůtu k tomu, aby 
přesvědčil s konečnou platností, že 
antropometrická metoda je schopna 
identifikace osoby. Dne 20. února 
1883 se mu podařilo identifikovat 
zloděje lahví, který byl již 15. prosince 
1882 zatčen za stejný čin a měřen 
Bertillonem. To byl první pachatel, 
který byl identifikován Bertillonovou 
metodou. 
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Mezi “první”  
a významnou osobnost  
je považován Luise 
Alphonse Bertillon.  
Je považován za 
faktického zakladatele 
první identifikační 
metody osob.

Bertillon vycházel  
z předpokladu, že délky 
některých lidských 
kostí a obvodu lebek 
u dospělých jedinců 
se nemění. Bertillon 
proměřoval 11  
částí těla.

Louis Alphonse Bertillon

BERTILLON, A. Das anthropometrische Signalement. Berlin: Fischers´s medicinische Buchhandlung, 1890.
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 Za počátek této identifikační metody 
je sice považován rok 1879, ale do 
praxe pařížské policie byla zavedena až 
v roce 1883. Poté se rozšířila po celém 

světě, ale jako samostatná 
identifikační metoda přežila jen 
několik desetiletí.  
 Antropometrie jistě nebyla 
první objevená identifikační 
metoda osob, ale byla první 
celosvětově využívanou 
individuální identifikační 
metodou. Při jejích počátcích 
vlastně kriminalistika ještě jako 
věda vůbec neexistovala. 
 Na závěr ještě malou 
poznámku. V úspěšném 
televizním seriálu 
„Dobrodružství kriminalistiky“ 
byl Alphonse Bertillon 
vykreslen jako úspěšný muž 
se šťastnou rodinou a milující 
manželkou. Ve skutečnosti 
byl prací tak pohlcen, že 
jeho mladá manželka od 
něho brzy utekla a Alphonse 
Bertillon žil až do konce 
života osamocen, zahleděn 
do svých čísel, až odtržen od 
reality života. Jeho život nebyl 
příliš šťastný, dlouho se snažil 
prosadit svoji myšlenku, stále 

narážel na překážky a neporozumění. 
Když se mu nakonec podařilo zavést 
antropometrickou identifikační 

metodu do praxe, objevila se 
v kriminalistice daktyloskopie, která 
zatlačila bertillonáž na periferii zájmu 
a zapomnění. Bertillon se tedy dožil 
úpadku své myšlenky a metody.

Nicméně i přes tento smutný konec 
vstoupil do historie kriminalistiky 
jako první vědec, který zavedl první 
vědeckou identifikační metodu osob, 
která se začala světově využívat.
 Alphonse Bertillon a jeho zavedení 
bertillonáže, antropometrie, je 
bezesporu velký počin ve vývoji 
kriminalistiky. 

Za počátek této 
identifikační metody je 
považován rok 1879, 
ale do praxe pařížské 
policie byla zavedena 
až v roce 1883. Poté se 
rozšířila po celém světě, 
ale přežila jen několik 
desetiletí.
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Měření rozměrů lidského těla 
pro identifikační účely.
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10 let 
Europe Direct

Centra Europe Direct, kterých je 
aktuálně po celé České republice 13, 
poskytují poradenské služby všem 
občanům Evropské unie. Síť středisek 
je koordinována a spolufinancována 
Evropskou komisí a tato střediska 
se nacházejí v každé zemi Evropské 
unie. Každé jednotlivé centrum je 
dále podporováno hostitelskou 
organizací, která poskytuje zázemí 
a finanční pomoc.
 Hlavním úkolem Europe Direct 
je působit jako styčný bod mezi 
veřejností a Evropskou unií. Běžný 
občan může středisko kontaktovat 
v případě jakéhokoliv dotazu, který 
souvisí s Evropskou unií a životem v ní. 
Dotazů a problémů, se kterými se lidé 
na Europe Direct obrací, je celá řada, 
jako práce v jiné zemi EU, podnikání 
či umístění dětí do vzdělávacích 
zařízení v zahraničí. Kromě informační 
činnosti se střediska podílejí na 
organizaci nejrůznějších akcí, a to jak 
pro konkrétní cílové skupiny, tak pro 
širokou veřejnost. 
 Středisko v Mostě uspořádalo za 
dobu svého působení více než 300 
akcí nejrůznějších druhů. Mezi tyto 
aktivity patří pořádání odborných 
besed s významnými mluvčími, jako 
byli například profesor Jan Švejnar, 
prorektor VŠFS Petr Budinský, 
ekonomka Ilona Švihlíková či ekonom 
Tomáš Sedláček. Tyto besedy jsou 
určeny pro studenty i širokou veřejnost. 
Návštěvnost těchto populárních akcí 
bývá velmi vysoká a nezřídka se stane, 

že je přednášková učebna naplněna 
k prasknutí. 
 Mezi další oblíbené akce patří 
bezplatné jazykové kurzy určené pro 
veřejnost. V září aktuálně probíhá kurz 
francouzského jazyka pro začátečníky 
a dále se chystá kurz angličtiny, který 
proběhne na podzim. Kurzy jsou 
vedeny zábavnou formou se zkušeným 
lektorem a účastníci vždy odcházejí 
s pozitivními dojmy a reakcemi. 
 Mimo přednášky a besedy se 
centrum podílí na různorodých 
kulturních akcích, a to jak v Ústeckém, 
tak v Karlovarském kraji. Jako velmi 
povedenou událost můžeme zmínit 
Juniorský Maraton, který proběhl v první 
polovině roku v Karlových Varech. Dále 
se centrum podílelo na přednáškách 
o Evropské unii, které se konalo ve 
studijním středisku Karlovy Vary. 
 Na začátku září se středisko 
zúčastnilo zajímavého multikulturního 
festivalu Barevná planeta v Ústí nad 
Labem. Akcí těchto druhů je velmi 
mnoho, jako příklady lze uvést dětské 
dny, Den země a mnoho dalších, na 
kterých se středisko podílí. Velmi 
významnou akcí je přeshraniční burza 
práce, která se minulý rok pořádala 
v budově studijního střediska v Mostě 
a navštívilo ji přes 600 zájemců 
o zaměstnání, kteří mohli oslovit 
více než 40 zaměstnavatelů z České 
republiky, ale i ze zahraničí. Veškerých 
akcí, které proběhly za 10 let působení 
centra, se zúčastnilo více než 20 000 
návštěvníků. 

 Centrum Europe Direct je úzce 
spjato s naší školou a v mnoha 
oblastech spolupracují. Významnou 
aktivitou je velmi oblíbený projekt 
Univerzity 3. věku, každoročně tyto 
přednášky navštěvují velké počty 
účastníků. 
 Součástí této univerzity jsou 
přednášky Europe Direct tematicky 
zaměřené na země Evropské unie. 
Aktuálně se připravují přednášky 
na zimní semestr, které se budou 
týkat zemí jako je Island, Norsko 
a Švýcarsko. Studenti naší vysoké 
školy, a to hlavně z oboru Veřejná 
správa se specializací na EU, mají 
možnost získat materiály ke studiu 
v elektronické i tištěné podobě. 
Kromě toho se mohou na pracovníky 
centra Europe Direct v Mostě obrátit 
i s žádostí o konzultaci v otázkách 
Evropské unie. 
 Další součástí aktivit jsou přednášky 
pro střední školy s různými evropskými 
tématy. Příkladem lze uvést Základy 
Evropské unie či interaktivní hru 
Eurokomisařem nanečisto, kdy si 
studenti mohou vyzkoušet na vlastní 
kůži podstatu práce eurokomisaře. 
Studenti si mohou tak na základě 
předložených informací vytvořit svůj 
vlastní racionální názor na otázky 
týkající se Evropské unie.
 V případě zájmu či dotazu je 
možné středisko v Mostě kontaktovat 
prostřednictvím webových stránek www.
europedirect.cz nebo přímo přes jejich 
Facebook stránku Europe Direct Most. 

Již 10 let působí v budově  
studijního střediska naší univerzity  

v Mostě Evropské informační centrum Europe Direct. Středisko bylo 
slavnostně otevřeno 8. května 2007 za přítomnosti rektorky Bohuslavy 

Šenkýřové a tehdejšího eurokomisaře Vladimíra Špidly. 
Matěj Brůna // text

Archiv studijního střediska // foto



Ohlédnutí za prvním rokem 
studijního střediska v Karlových Varech

 

Zájemcům jsme nabídli atraktivní 
obory, od akademického roku 
2017/2018 jsme rozšířili svoji nabídku 
o programy ekonomické, většinou 
v obou formách studia. První rok 
fungování střediska byl náročný.

 Získali jsme za podpory magistrátu 
města budovu, která má ideální polohu 
v centru Karlových Varů. Bylo nutné se 
pustit do nezbytných oprav, vybavit 
učebny a zázemí pro pedagogy i studenty. 
Nechali jsme vymalovat pokoje, které 
slouží pro případné ubytování akademiků 
a dalších zaměstnanců, momentálně 
pokračujeme ve výmalbě dalších částí 
budovy. Je nutné konstatovat, že zástupci 
magistrátu nám vychází vstříc, v jednání 
je rovněž výměna oken v části budovy 
směřující do dvora.
 V letošním roce je naším cílem zahájit 
investiční akce, v roce loňském jsme 
nechali zpracovat projekt na rekonstrukci 
bytu správce, abychom rozšířili ubytovací 
možnosti pro akademiky. 

 Dalším připraveným projektem je 
rekonstrukce nedostatečně funkční 
otopné soustavy, naší snahou je 
především úspora tepelné energie.

KLÍČEM JE SPOLUPRÁCE V KRAJI
Jedním z hlavních cílů bylo navázání 
kontaktů se všemi významnými partnery. 
Podařilo se zahájit úspěšnou spolupráci 
nejen s magistrátem, ale také s krajským 
úřadem a dalšími institucemi, jako 
například s Městskou policií, s Krajským 
velitelstvím policie, s Finančním 
úřadem, knihovnami apod. Spolupráce 
má mnohostranný rozměr, nejedná 
se jen o propagační aktivity, ale také 
o zajišťování odborných přednášek, 
pomoc při personálním obsazení výuky 
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Lenka Chlebková // text
Tony Košař // foto

V loňském akademickém roce otevřela naše univerzita nové studijní 
středisko v Karlových Varech. Tento krok významně podpořil 
regionální vzdělávání nejen tím, že umožnil studentům předchozí 
vysoké školy úspěšně dokončit studium a otevřel cestu pro další 
studenty k získání kvalitního bakalářského, ale také poprvé 
v historii Karlovarska navazujícího magisterského vzdělání.
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a v konečné řadě také o rozšíření počtu 
studentů kombinovaného studia. 
 Školu tvoří především studenti 
a  pedagogové. S vědomím, že je 
nutné dostat středisko do podvědomí 
obyvatel, jsme začali již na podzim 
navštěvovat střední školy v regionu, 
abychom jejich žáky a učitele seznámili 
se všemi možnostmi studia, které jim 
nová univerzita nabízí. Ve všech námi 
navštívených školách nám ředitelé 
ochotně vyšli vstříc a umožnili nám  
vstupy do hodin. 
 Osobní kontakt se žáky SŠ se 
ukázal jako jedna z nejúčinnějších 
marketingových strategií.

PROPAGACE STŘEDISKA
Propagace střediska v tom nejširším slova 
smyslu byla a stále je pro nás stěžejní. 
„Zasypali“ jsme Karlovy Vary billboardy, 
letáky a dalšími propagačními materiály 
na nejrůznějších místech. Inzerovali 
jsme v nejvýznamnějších místních 
novinách. Povedlo se získat souhlas 
odboru památkové péče a den před MFF 
jsme slavnostně rozsvítili velký poutač, 
který přitahuje pozornost i ve večerních 
hodinách.

 Dalším způsobem propagace školy 
bylo naše aktivní zapojení do největších 
sportovních a kulturních akcí regionu. 
Ve spolupráci s týmem Runczech jsme 
se zúčastnili slavného půlmaratonu, 
ať už formou informačních stánků, tak 
i účastí pedagogů, studentů  a dalších 
zaměstnanců při běhu samotném.
Chtěli jsme o sobě dát vědět i v době 
Mezinárodního filmového festivalu.
 Z kanceláří jsme se na začátku července 
přesunuli na ulici T. G. Masaryka, do 
největšího hostelu ve městě a také do 
stanového městečka.  Kromě některých 
představitelů filmového světa se u nás 
zastavovali nejen případní zájemci 
o studium, ale také např. studenti 
z Prahy, kteří vyjadřovali radost 
z otevření pobočky s pocitem, že mají 
„svoji“ školu také na tomto místě (nebo 
raději na tomto místě). Svoji návštěvou 
nás podpořili i někteří členové vedení 
univerzity.

UNIVERZITA 3. VĚKU
Škola myslí i na nejstarší generaci 
a umožnila v rámci celoživotního 
vzdělávání zapojení do vysokoškolského 
studia seniorům v projektu Univerzita 

3. věku. Vysoká účast na přednáškových 
blocích vedených špičkovými 
akademickými pracovníky a také počet 
nových zájemců je pozitivním prvkem 
a podporuje strategii školy ve smyslu 
umožnit vzdělávání všem generacím. Na 
základě ankety mezi účastníky UV3 jsme 
ve spolupráci s institutem CŽV připravili 
pro tento akademický rok nové zajímavé 
přednášky mj. také z historie Karlovarska.
Od února do současné doby žijeme 
všichni ve středisku přijímacím řízením. 
Zažíváme okamžiky, kdy máme radost 
z každého vážného zájemce o studium, 
vnímáme to jako výsledek našeho 
celoročního snažení. Připravili jsme nejen 
zápisy do 1. ročníků, ale také první velkou 
imatrikulaci s počtem studentů, který 
předčil naše očekávání. 
 Nejsilnější zážitek z poslední doby? 
Jednoznačně promoce, které jsme mohli 
po domluvě s panem děkanem uskutečnit 
v nádherném kostele sv. Máří Magdaleny 
v samotném „lázeňském srdci“ města. 
Myslím, že mohu za nás všechny ze 
střediska říct, že to byl moment, kdy jsme 
pocítili radost a zároveň těšení se na další, 
věříme, že úspěšné roky rozvoje naší školy 
na Karlovarsku.

Xadonia 03/2017 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY
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Univerzita 3. věku 
ve studijním středisku Most

Vzdělávání seniorů má jiný charakter 
než vzdělávání studentů. Senioři si 
už nepotřebují zvyšovat kvalifikaci 
a studovat konkrétní obory na 
vysokých školách. Vzdělávají se 
proto, aby si rozšířili obzory o témata 
a oblasti, které je zajímají. Vzdělávají se 
pro radost, pro zážitky, pro smysluplné 
trávení volného času. Pravidelné 
setkávání a ucelený cyklus 7 přednášek 
umožňuje studentům dozvědět se více 
do hloubky o určitém tématu a také jim 
pomáhá udržovat soustavný sociální 
kontakt se svými vrstevníky. 
 Mezi nejoblíbenější patří témata 
z oblasti péče o zdraví, psychologie, 
mezilidských vztahů, osobního rozvoje, 
trénování paměti, cestopisné přednášky, 
přednášky zaměřené na Mostecko. 
Svou přízeň si zachovávají i jazykové, 
počítačové a pohybové kurzy. Studijní 
středisko Most má v areálu tělocvičnu, 
a tak si senioři mohou i zacvičit. 
 Pro velký zájem seniorů se počet 
kurzů postupně zvyšoval a s ním i počet 
přihlášených studentů. V současnosti se 
pohybuje počet seniorů při Univerzitě 

3. věku v Mostě kolem 250 osob a počet 
kurzů v každém semestru kolem 16. 
Věková hranice studentů se nachází mezi 
60–90 lety. 
 Od roku 2010 byla Univerzita 3. věku 
rozšířena o bezplatné přednášky Europe 
Direct Most, které v rozsahu 5 přednášek 
se 3 tématy zaměřenými na Evropskou 
unii jsou nedílnou součástí každého 
semestru. Ze stran seniorů je o ně stálý 
zájem.
 Univerzitu 3. věku podporují také 
sponzoři, kteří přispívají finančně na 
její realizaci. Patří mezi ně především 
Statutární město Most, Severočeská 
teplárenská, a.s., United Energy, a.s., Svaz 
důchodců ČR, regionální organizace Most 
– Litvínov, Severočeské doly, a.s. Jim patří 
velké poděkování.
 O spokojenosti s nabídkou a výukou 
kurzů vypověděly dotazníky, které 
byly předloženy studentům v obou 
semestrech minulého akad. roku  
— 2016/2017. Studenti byli dotazováni, 
jak se jim výuka daného kurzu líbila, co 
by chtěli vzkázat lektorovi, jaká témata by 
chtěli zopakovat či rozšířit.

 Odpovědi byly velice milé a vzkazy 
lektorům krásné. Vybírám některé z nich.
„Super, super. Opravdu velice zajímavé. 
P. Ing. Štýs je bezkonkurenční. Přednášky 
velice zajímavé a exkurze: Ani déšť 
neubral na tom, abychom byli spokojeni. 
Máme krásný kraj díky lidem jako je Ing. 
Štýs a jeho žáci.“ 
  „Jedním slovem nádherné“, napsala 
jedna uchazečka. „Super, absolutně 
dokonalý, a ten smysl pro humor!!! 
Famózní.“ (Jaroslav Jančík, Z Pákistánu 
před neklidný Kašmír do Ladakhu).
 Odpovědi seniorů zahřály u srdce 
nejenom nás, ale především lektory, kteří 
jsou klíčovou součástí vzdělávání. Bez 
nich by Univerzita 3. věku nebyla tím, 
čím je, a tak nadšeně hodnocená svými 
účastníky. Děkujeme všem lektorům za 
jejich přístup a spolupráci a poděkovat 
musíme také řediteli studijního střediska 
Most J. Švecovi nejen za podíl na vzniku 
Univerzity 3. věku, ale i za jeho trvalou 
podporu. A nesmíme zapomenout ani 
na Martinu Linhartovou z Bankovní 
akademie, pod kterou nyní projekt spadá. 
I díky ní se může dále rozvíjet.
Velké poděkování patří také rektorce 
univerzity B. Šenkýřové, bez jejíž podpory 
a požehnání by Univerzita 3. věku vůbec 
nemohla vzniknout.
 Jsme hrdí, že Vysoká škola finanční 
a správní Univerzitu 3. věku podporuje 
a umožňuje tak seniorům trávit 
smysluplně svůj čas, získávat nové 
poznatky a informace. Senioři tak mohou 
zůstávat déle aktivními členy společnosti, 
což představuje nezanedbatelný 
společenský přínos. Věříme, že Univerzita 
3. věku pomáhá zároveň Vysoké škole 
finanční a správní v šíření jejího dobrého 
jména a naplňování její role nejenom zde 
v regionu.

Martina Sovana  // text
Archiv studijního střediska  // foto

Univerzita 3. věku v Mostě se již 11. rokem těší velkému zájmu ze 
strany seniorů. Za jejím vznikem stáli mostečtí senioři, Magistrát 
města Mostu a ředitel studijního střediska Most J. Švec. Do dnešního 
dne bylo ve 23 cyklech odučeno celkem 263 kurzů 35 lektory.
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