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Letní kempy
Sportem strávené léto, to jsou letní 

kempy ve sportovních areálech HAMR. 
Od května do září chystáme pro zájemce 
z řad široké veřejnosti celkem 52 kempů 
s kapacitou více jak 1000 míst. Pro děti 
budou připravené kempy tenisu, bad-
mintonu, beachvolejbalu, stolního te-
nisu, squashe, veslování, fotbalu a také 
všesportovní. Všechny kempy mají zajiš-
těný odborný trenérský dohled. Dospělí 
se mohou těšit na víkendové beachvo-
lejbalové kempy v mimopražských spor-
tovních areálech.

Léto je ve sportovních are-
álech HAMR již několik let 
ve znamení sportovních 
kempů. Na hamerských 
sportovištích se každoroč-
ně prohánějí stovky dětí 
a užívají si pohodu a zá-
bavu na letních kempech. 
Přes rok potom nabírají 
zkušenosti ve sportovních 
školách HAMR, které úročí 
na celostátních turnajích 
a závodech, kam pravidel-
ně vyrážejí.

ZA SPORTEM 
PO CELÝ ROK

S p o r t o v n í  a r e á l y w w w. h a m r s p o r t . c z
Záběhlice
Braník
Štěrboholy
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XADONIA

Vážení a milí čtenáři Xadonie,

už potřetí jsme pro Vás připravili 
souhrnný přehled našich oborů. 
Víme totiž z  předchozích let, že 
se právě tato vydání setkávají 
s  velkým úspěchem. Snažili 
jsme se tentokrát najít to, co 
nás odlišuje od všech ostatních 
vysokých škol. Posuďte, nakolik 
se nám to podařilo. 

 Letos na jaře jsme spustili marketingovou kampaň 
s  novým vizuálem. Je minimalistický, úderný a  jsme 
přesvědčeni, že nás charakterizuje. Možná jste ho již 
objevili v  ulicích měst, kde působíme, nebo na webu. 
Pokud ne, v klidu si jej prohlédněte.
 Přestože jsme se setkali před dvěma měsíci, je i  toto 
vydání nabito akcemi a  událostmi, ze kterých je zřejmé, 
jak to na naší univerzitě žije. Navštívil nás prezident 
republiky Miloš Zeman, my jsme vyjeli do Indie, konala 
se jedna z  našich největších vědeckých konferencí. 
Bankovní akademie se loučí se svými oktavány, Kouzelné 
školy zasadily strom v  Heroldových sadech. To všechno si 
přečtete v červnovém vydání.
 Budeme rádi, když Vás naše Xadonia vypraví do letních 
měsíců! A nezapomeňte, že 31. srpna se uvidíme ve Žlutých 
lázních na šesté Open Party. Tentokrát nám zahraje kapela 
Slza, ale připraveno toho pro Vás máme mnohem víc! 
Stavte se!

Vaše
Magdalena Straková
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Kvalitní výuka 
předčí sebelepší marketing!
Bohuslava Šenkýřová // text
Tony Košař // foto

Pravdou je, že v prvopočátku se 
tato naše aktivita ocitla v palbě 
kritiky zejména veřejných vy-
sokých škol s odůvodněním, že 
vysoká škola se má chovat „akade-
micky“ a ne jako „podnik“. Ta doba 
je díkybohu pryč. 

Loni jsme si ukázali, jak se měnila 
naše grafika a claimy v jednotlivých 
obdobích. V letošním roce jsme při-
kročili opět ke změně. Opustili jsme 
poslední motiv „komiksu“ a přidali 
jsme se k novému trendu. Minima-
listický marketing a jeho realizace 
pomocí síťových médií se ani nám 

nevyhnul, což je mj. patrno z nového 
grafického vizuálu. Před několika týd-
ny jsme zahájili novou marketingovou 
kampaň. Během uplynulých pár týdnů 
jsme zaznamenali velmi pozitivní 
reakce a také je vysoce hodnocen i le-
tošní claim – „Nabijeme tě poznáním“. 
Z toho máme radost.
  Ale podstatnější, a pro nás velmi 
inspirativní, je jiná skutečnost. Podle 
výsledků anket mezi studenty je již 
několik posledních let z hlediska 
zájmu o naši univerzitu mnohem větší 
podíl v předávání osobních zkuše-
ností studentů a absolventů o kvalitě 
naší univerzity (buss marketing). Tedy 

− kvalitní marketing je důležitý, ale 
kvalita vysoké školy − oboru, výuky, 
výzkumných projektů, zázemí pro 
studenty a podpora i mimoškolních 
aktivit − je víc!

ZPĚTNÁ VAZBA JE PRO NÁS  
DŮLEŽITÁ
Jedním z našich dlouhodobých cílů je 
zjišťovat zpětnou vazbu o kvalitě naší 
práce. Proto provádíme různá šetření 
mezi studenty, absolventy i zaměstnan-
ci univerzity. Dlouhodobě např. nejen 
předmětovou anketou, ale i anonym-
ními dotazníky mezi našimi studenty, 
kdy se snažíme odhalit a dlouhodobě 

Před více než rokem jsem na tomto místě hodnotila manažerský 
přístup Vysoké školy finanční a správní k marketingu univerzity, 
který má za úkol podporu její prestiže a image, a také jejích 
studijních programů /oborů/ produktů. Připomněli jsme si, že to 
byla právě naše vysoká škola, která již v roce 2000 přišla jako 
první mezi vysokými školami s marketingovou kampaní a od té 
doby se stala leaderem ve školském marketingu. 



sledovat a vyhodnocovat změny 
v motivaci výběru naší školy. Na dotaz 
studentům prvních ročníků, z jakého 
zdroje se o naší univerzitě dozvěděli 
a co bylo jejich hlavním popudem 
k jejímu výběru, se objevuje po několik 
posledních let téměř v 70 % shodná 
odpověď: Vysokou školu finanční 
a správní jsme si vybrali nejen proto, 
že nás zaujala moderní marketingová 
kampaň, zdařilé a přehledné webové 
stránky, ale rozhodli jsme se v kom-
binaci s doporučením kamarádů, 
známých či absolventů, kteří vysoce 
hodnotí její kvalitu – klientský přístup, 
kvalitu výuky a přednášejících, apod. 
 To nás velmi těší. Bylo by velmi laci-
né, a určitě se to ve většině případů tak 
neděje, aby si budoucí studenti vybí-
rali jen podle superlativů, které o sobě 
školy říkají samy např. prostřednictvím 
různých inzerátů, letáků, spotů atd. 
Určitě je důležitější, jak jsou se školou 
spokojeni její studenti, absolventi a je-
jich zaměstnavatelé, zda a do jaké míry 
splnila skutečnost jejich očekávání. 

ZÁJEMCE RÁDI PŘIVÍTÁME OSOBNĚ
Pro zájemce o vysokoškolské studium 
a jejich správný výběr je snad nejdůle-
žitější školu osobně navštívit. Zajít na 
Dny otevřených dveří nebo prostě vy-
sokou školu navštívit „jen tak“. Udělat 
si vlastní názor. 
 Přípravě Dnů otevřených dveří 
věnujeme mimořádnou pozornost. 
Snažíme se sestavit tým přítomných 
akademických i neakademických 
pracovníků tak, aby dokázali pokud 
možno zodpovědět všechny dotazy 
přítomných. Zájemce provedeme po 
univerzitě a pozveme je i na ukázko-
vou přednášku. Všem kolegyním a ko-
legům, kteří iniciativně a profesionálně 

(občas i v sobotu a nad rámec svých 
pracovních povinností) k prezentaci 
vysoké školy přistupují, děkuji. Myslím, 
že „citový“ vztah našich zaměstnanců 
k univerzitě oslovuje i zájemce o stu-
dium. Vždyť letos máme už asi o jednu 
třetinu přihlášek ke studiu více, než ve 
stejnou dobu před rokem! 
 Ostatní aktivity, jako tisková inzerce 
bez rozdílu bonity a dosahu periodi-
ka, ale i rozsáhlé billboardové a další 
marketingové „vychytávky“ (vyzkou-

šeli jsme i guerilla marketing, virální 
kampaně apod.) nemají zdaleka tak 
velkou účinnost jako výše zmíněné 
marketingové aktivity. To však nezna-
mená, že bychom např. billboardové 
akce nerealizovali. Chceme být vidět, 
chceme zaujmout a odlišit se od 
konkurence. Jsem přesvědčená, že 
nejen v Praze, ale i v Mostě a Karlových 
Varech, kde máme studijní střediska, 
se nám to daří. Nesmí nastat situace, 
v duchu klasického bonmotu, „sejde 
z očí, sejde z mysli“. Lidé o nás musí 
vědět, přestože tyto aktivity studenty 
přímo ke studiu neoslovují! Rozhoduje 
kvalita vysoké školy. Je to struktu-
rovaná záležitost – kvalitní studijní 
obor, kvalitní výuka s excelentními 
akademickými pracovníky, kteří svůj 
obor nemají jen vyčtený z vysokoškol-
ských učebnic, kvalitní technické a IT 
vybavení, klientský přístup, ubytovací 

Campus, uplatnění na trhu práce po 
ukončení univerzity, náročný a spra-
vedlivý přístup ke studentům … 

ROZHODUJE KVALITA
Marketing stojí značné náklady. Naše 
univerzita usiluje o efektivní vynaklá-
dání finančních prostředků. Je jasné, 
že některé marketingové nástroje 
jsou velmi nákladné a je otázkou, zda 
adekvátně účinné. Už jsem zmínila, že 
nejúčinnějším a nejdůležitějším atri-
butem je kvalita vysoké školy, řečeno 
jazykem marketérů:  bez kvalitního 
produktu nemůže být sebenákladnější 
a sebenápaditější marketing efektivní. 
Nesmíme zapomenout ani na to, že 
rozhodující vliv v tomto směru mají 
akademičtí pracovníci. Pedagog musí 
zaujmout nejen znalostmi a projevem.
  S marketingem prostřednictvím 
předávání referencí úzce souvisí 
i marketing personální, který stojí mj. 
nejméně peněz (pokud nepočítáme 
mzdy :). Charismatický pedagog je 
totiž také nejlepším marketérem! To 
je další oblast, které se ve vztahu ke 
kvalitě výuky a k marketingu univerzi-
ty trvale věnujeme. Již před několika 
lety jsme prohlásili, že chceme být 
zaměstnavatelem, kterého budou 
lidé sami vyhledávat. Není to lehké. 
Nemáme žádné napojení na státní 
rozpočet. Můžeme rozdělit jen to, co 
si sami vyděláme. Troufnu si tvrdit, že 
sice nemůžeme konkurovat velkým 
firmám typu ČEZ, Škoda Volkswagen, 
ČSOB apod., ale směle můžeme konku-
rovat v tomto směru vysokým školám. 
I těm, které jsou plně financovány ze 
státního rozpočtu. Ale také je pravdou, 
že mnohdy po našich zaměstnancích 
požadujeme víc, než musí plnit jejich 
kolegové na jiných univerzitách. 
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…bez kvalitního 
produktu nemůže 
být sebenákladnější 
a sebenápaditější 
marketing efektivní.
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Nabijeme tě poznáním! 
Nová kampaň VŠFS
redakce // text
Educo Uni Group // grafika

Poslední dva roky naši univerzitu 
charakterizovala retro kreslená 
kampaň „My way“. Reklamy  svým 
netradičním pojetím vzbudily 
velký zájem veřejnosti. O tom, 
že retro komiks nezapadl v davu, 
svědčí i skutečnost rostoucího 
zájmu studentů.

Během dvou let používání vizuálu s li-
muzínou vytvořili naši marketéři celou 
řadu nových návrhů, jak univerzitu dále 
propagovat. Mezi favority patřila např. 
kampaň s názvem „Vím“, která spojovala 
vzdělání s odvahou naplňovat své sny. 

Své zastánce měla i kampaň „Selfie“ 
zdůrazňující možnost realizovat se ve 
svých zájmech a „mimo jiné“ i studo-
vat. Návrh „Make me study“ přinášel 
ve svém grafickém pojetí dvou zcela 
odlišných osobnostní  mnoho kontrastů 
a s tím spojených emocí. Vedle sebe jste 
tak mohli vidět muže v obleku a mladé-
ho potetovaného hipstera.
 Ovšem stále vyvstávala otázka: je to 
o nás? Chceme se prezentovat právě 
tímto způsobem? A tak přicházeli další 
nápady, návrhy a claimy. Nakonec se 
jako vítězné ukázalo heslo: Nabijeme 
tě poznáním. Vzdělání jako stálý proces 

nabývání vědomostí a zkušeností míří 
k poznání, k rozšiřování obzorů a pohle-
du na svět. Jsme přesvědčeni, že VŠFS 
tuto cestu nabízí.
 Ve vizuálním pojetí byl zvolen 
minimalismus zobrazený pomocí tří 
symbolů. Baterie, atom a žárovka 
zpodobňují principy energie na všech 
jejích úrovních. Základní vizí byl dnešní 
fenomén stálého připojení a tedy i nut-
nosti nabití. Vždyť snad každý denně 
kontroluje aktuální stav své baterie na 
chytrém mobilu či tabletu. A paralela 
s nutností vysokoškolského vzdělání se 
přímo nabízí.
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Jak se již stalo tradicí, nabízíme našim čtenářům v letním vydání. 
překlad všech akreditovaných studijních oborů včetně nezbytných 
charakteristik o uplatnění v praxi. Jak jsme si ověřili, jsou tato 
„marketingová vydání“ u čtenářů mimořádně oblíbená.  
Považují je za výborného průvodce naší nabídkou. Doufáme,  
že tomu tak bude i letos. Úvodem dovolte pár poznámek.
Následující studijní obory můžete 
studovat i v anglické verzi:
Řízení podniku a podnikové finance 
• Business Management 
 and Corporate Finance
Marketingová komunikace 
• Marketing Communication
U těchto oborů, jak u české tak i an-
glické verze, můžete paralelně absol-
vovat i v zahraničí uznávané studium 
Bachelor of Science in Business Admi-
nistration (titul BSBA) v případě baka-
lářského studijního programu a studi-
um Master of Business Administration 
(titul MBA) v případě magisterských 
studijních programů. Programy Bache-
lor of Science in Business Administrati-
on a Master of Business Administration 
jsou realizovány ve spolupráci se City 
University of Seattle (USA).

Milan Kašík, Vladimír Čechák  // text
Tony Košař // foto

Xadonia 02/2017 NAŠE OBORY

Naše univerzita nabízí

Pro naši univerzitu je charakteristické:
Organické propojování teoretických znalostí 
s praktickými dovednostmi

Systematické přibližování obsahu i metod výuky 
reálné praxi (zejména inovativním změnám)

„Partnerský“ (vstřícný, kolegiální - klientský) přístup 
ke studentům, zohledňující osobnostní (individuální) 
specifikace

Využívání moderních metod výuky v multimediálním 
centru s nejmodernějším technickým vybavením

Široká nabídka možností využívání studia v zahraničí 
(v rámci programu Erasmus, Erasmus+)



Obory na VŠFS – 2017
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STUDIJNÍ OBOR TITUL PRAHA KV MOST

Aplikovaná informatika BC. / MGR. •
Bankovnictví / Finance a finanční služby / Finance Bc.  / Ing. / Ph.D. •
Bezpečnostně právní studia Bc. / Mgr. • • •
Kriminalisticko právní specializace Bc. / Mgr. • • •
Marketingová komunikace Bc. / Ing. • • •
Pojišťovnictví Bc. / Ing. •
Právo v podnikání / Právní aspekty podnikání Bc. • • 
Právo ve veřejné správě / Právní aspekty veřejné správy Bc. •
Řízení podniku a podnikové finance Bc. / Ing. • • •
Veřejná správa Bc. / Ing. • • •
Business Management and Corporate Finance Bc. / Ing. •
Marketing Communication Bc. / Ing. •
Business Management and Corporate Finance 
& Bachelor of Science in Business Administration  Bc. + BSBA / MBA •
/ Master of Business Administration
Marketing Communication & Bachelor 
of Science in Business Administration  Bc. + BSBA / MBA •
/ Master of Business Administration
Řízení podniku a podnikové finance & Bachelor 
of Science in Business Administration  Bc. + BSBA/ MBA •
/ Master of Business Administration
Marketingová komunikace & Bachelor of Science 
in Business Administration  Bc. + BSBA •
/ Master of Business Administration

STŘEDISKO
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Bakalářské studium akreditované od roku:    2003 / Absolventský titul: Bc.        
Anglická verze akreditovaná od roku:   2010 / Absolventský titul:    Bc.  
Navazující magisterské studium akreditované od roku:   2003 / Absolventský titul:    Ing.        
Anglická verze akreditovaná od roku:   2010 / Absolventský titul:    Ing.  

ŘÍZENÍ PODNIKU A PODNIKOVÉ FINANCE  
BUSINESS MANAGEMENT AND CORPORATE FINANCE

Čemu vás naučíme:   
• pohybovat se profesionálně v podnikovém 
 a podnikatelském prostředí, národním 
 a mezinárodním byznysu
• základním vědomostem a dovednostem pro působení  
 na světových trzích a v mezinárodních korporacích
• základům účetnictví, řízení podniků, marketingovému 
 řízení domácího a zahraničního obchodu
• základům právních a manažerských dovedností 
 nutným pro vlastní soukromé podnikání.

 V čem jsme jiní:
•  v orientaci na manažerské dovednosti a kompetenční 
 podporu směrování na tzv. emerging markets
•  v důrazu na zvládání podnikových změn, vnímání kon-
 kurenceschopnosti a prosazování trendů průmyslu 4.0

•  v aktivní spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, 
 Asociací malých a středních podniků a dalšími 
 podnikatelskými svazy
•  v orientaci na rozvíjení a budování rodinných firem
•  v propojení znalostí a dovedností.

Kde se uplatníte:
•  na středních pozicích v útvarech marketingu, 
 podnikového a finančního řízení podniků, bank 
 a organizací 
•  v obchodních a výrobních firmách, organizacích 
 poskytujících služby
•  ve středním a vrcholovém managementu auditorských, 
 účetních a investičních firem
•  v domácím a zahraničním obchodě.
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Bakalářské studium akreditované od roku: 2001     

Absolventský titul: Bc.

Navazující magisterské studium akreditované od roku: 2007      

Absolventský titul:   Mgr.

Bankovnictví / Bakalářské studium akreditované od roku:                        2001      

Absolventský titul:  Bc.

Navazující magisterské studium akreditované od roku: 2003

Absolventský titul:  Ing.

Studijní obory: 

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

BANKOVNICTVÍ

FINANCE A FINANČNÍ SLUŽBY

Čemu vás naučíme: 
• řešení projektových a provozních úkolů vyplývajících 
 z náplně pozic IT specialistů v podnicích a organizacích
• projektování a správě informačních systémů a  databází
• vyvíjet internetové aplikace a relační databáze  
• objektově orientovanému programování.

V čem jsme jiní:
• připravujeme absolventy pro manažerské pozice 
 a řízení IT týmů
• v důrazu na výuku bezpečnosti informačních systémů.

Kde se uplatníte:
• na pozicích analytiků, vývojářů, programátorů, 
 správců sítí a databází 
• jako konzultanti, správci sítí a obchodníci v oblasti IT
• v manažerských  pozicích bank, pojišťoven, 
 průmyslových a obchodních organizací
• ve státní správě a samosprávě, v poradenských 
 a vývojových firmách, maloobchodech
 a velkoobchodech 
• v soukromém podnikání jako majitelé IT firem.

Čemu vás naučíme:   
• nutným poznatkům z investičního bankovnictví, 
 fungování finančních trhů a komerčního bankovnictví 
• základům regulace a bankovního dohledu
• teorii a fungování moderních finančních trhů našich 
 i zahraničních včetně jejich analýz 
• efektivně komunikovat s klientelou bankovních domů 
 a finančních institucí.

 V čem jsme jiní:
• v kombinaci teoretické výuky a osvojení praktických 
 kompetencí
• v komplexním pojetí elektronického bankovnictví 
 s důrazem na jeho bezpečnost 
• v zaměření na řízení finančních rizik a finančních derivátů.

Kde se uplatníte:
• na všech pozičních úrovních bankovních domů 
 jako specialisté nebo manažeři
• jako specialisté finančních oddělení či odborů 
 v průmyslu a službách
• v oblasti státních financí, např. ve veřejné správě
• jako finanční poradci v komerční 
 a podnikatelské sféře
• po přípravě k vykonání zkoušek odborné 
 způsobilosti, pokud se k výkonu některých 
 činností v oblasti finančních trhů požaduje, 
 např. jako makléři. 

studium pokračuje
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Doktorské studium akreditováno od roku: 2009 

Získaná vědecká hodnost:  Ph.D.

Studijní obory:

FINANCE

Odborné zaměření:   
Doktorský studijní obor představuje studium vědeckého 
typu. Připravuje  absolventy k vědecké, výzkumné  
a analytické práci v oblasti finančních trhů a jejich stabi-
lity, finančních institucí a finančních rizik. Výzkumně pak 
napomáhá k orientaci ve finančních aspektech národního 
hospodářství a ve  vývoji makroekonomických veličin. 

Doktorandi během studia absolvují výuku pěti povinných 
předmětů:
• Teorie finančních trhů a analýza jejich stability
• Finanční instituce a jejich řízení
• Metody řízení finančních rizik  
• Makroekonomická teorie a analýza 
• Metodologie vědy.

Dále absolvují dva volitelné předměty, přičemž si mohou 
podle svého zaměření vybrat z nabídky — Kvantitativní 
metody finanční analýzy, Teorie a realizace měnové po-
litiky, Mezinárodní finanční vztahy, Derivátový hedging, 
Teorie veřejných financí, Pojistná teorie a politika a Teorie 
podnikových financí a controllingu. 

Vědecké uplatnění:
Absolventi doktorského studijního oboru Finance nalez-
nou uplatnění zejména v oblasti teoretického a aplikova-
ného výzkumu, na pracovištích zabývajících se problema-
tikou teorie finančních trhů a také v oblastech měnové 
teorie a politiky ve výzkumných institucích a pedagogické 
činnosti na vysokých školách, v oblasti státní správy a ve 
finančních institucích. 

Bakalářské studium akreditované od roku:  2001

Absolventský titul:   Bc.  

Navazující magisterské studium akreditované od roku:  2003    

Absolventský titul:   Ing.  

POJIŠŤOVNICTVÍ

Čemu vás naučíme:   
• poskytovat bankovní produkty ve vazbě 
 na produkty pojišťovací
• zvládnutí zdravotního pojištění, důchodového 
 spoření, pojištění odpovědnosti včetně některých 
 speciálních pojištění
• modernímu marketingu pojišťovacích a finančních 
 produktů
• efektivní komunikaci s klienty včetně metodické 
 pomoci při  realizace pojišťovacích produktů.

 V čem jsme jiní:
•  v pružné reakci na aktuální změny a požadavky 
 pojistného trhu
•  v unikátní příležitosti pro uchazeče, kteří po 

 absolvování usilují o práci v komerčních životních 
 nebo neživotních pojišťovnách
•  zaměřujeme se na řešení pojistných událostí 
 vztahujících se k činnosti organizací průmyslových, 
 obchodních  a veřejné správy,  včetně podnikatelské 
 činnosti fyzických osob.

Kde se uplatníte:
•   jako pojišťovací zprostředkovatelé nebo likvidátoři 
 pojistných událostí
•  v komerčních životních nebo neživotních pojišťovnách
•  ve finančních institucích, státní správě nebo 
 i v průmyslových podnicích a službách
•  ve středních manažerských a odborných pozicích 
 komerčně zaměřených pojišťoven nebo zajišťoven 
 v tuzemsku i v zahraničí. 
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Bakalářské studium akreditované od roku:   2005 / Absolventský titul:    Bc.  

Anglická verze akreditovaná od roku :   2011 / Absolventský titul:   Bc.  

Navazující magisterské studium akreditované od roku:   2008 / Absolventský titul:    Ing.      

Anglická verze akreditovaná od roku :   2010 / Absolventský titul:    Ing.

Bakalářské studium akreditované od roku:   2001 / Absolventský titul:    Bc.

Navazující magisterské studium akreditované od roku:   2003 / Absolventský titul:    Ing.

Studijní obory:

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
MARKETING COMMUNICATION

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Čemu vás naučíme:
• vědomostem a dovednostem pro působení v marketing- 
 ovém a reklamním průmyslu a mediálním byznysu
• moderním trendům v oblasti podpory prodeje, přímého 
 marketingu a public relations
• základním tvůrčím dovednostem v reklamní tvorbě, 
 tvorbě písemných a audiovizuálních projevů v public 
 relations
• nejčastěji užívaným marketingovým technikám 
 a postupům
• využívání internetu a síťových médií v marketingu 
 a komunikaci. 

V čem jsme jiní:
• v pojetí marketingové komunikace ve spojení 
 s moderním vztahovým marketingem
• v poznání a chápání  media relations  ve spojení 

 s marketingem a obchodní politikou jednotlivých médií
• v důrazu na poznání české mediální krajiny 
 a vyhodnocování efektivnosti marketingu.

Kde se uplatníte:
• ve všech typech marketingových, komunikačních, 
 PR  a mediálních agentur na středních manažerských 
 pozicích
• v podnikových útvarech marketingu, vnějších 
 vztahů, externí či interní komunikace a útvarech 
 práce s veřejností
• na manažerských pozicích zejména v odborných 
 médiích a zpravodajských serverech
• v inzertních, obchodních a distribučních útvarech vydava
 telských domů a produkčních multimediálních center
• jako tiskoví mluvčí podniků a organizací 
 státní správy.

Čemu vás naučíme:   
• organizaci a struktuře veřejné správy v ČR a zemích EU
• základům a specifikaci regionálního rozvoje 
 a regionalistiky
• nutným znalostem českého i evropského správního práva, 
 mezinárodního práva veřejného a znalostem aktuálních
  problematik evropského práva
• ústavním systémům evropských 
 zemí včetně jejich veřejné správy.

 V čem jsme jiní:
• v moderním pojetí veřejné správy jako 
 veřejné služby státu  občanům
• v praktické průpravě na zvládání klíčových 
 správních agend managementu a správního 

 rozhodování – např. kontrolu a audit ve 
 veřejné správě, spisovou a archivní službu 
 a řízení kvality ve veřejné správě
• v důrazu na analýzu aktuálního dění 
 ve veřejné správě. 

Kde se uplatníte:
• v kvalifikovaných expertních a manažerských 
 pozicích ve státní správě a samosprávě
• v administrativě EU a v dalších evropských 
 i mezinárodních organizacích
• jako tajemníci obecních a městských úřadů
• v libovolných odborech na ministerstvech 
 a dalších státních orgánech.
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Bakalářské studium akreditované od roku:                       2011   

Absolventský titul:        Bc. 

Navazující magisterské studium akreditované od roku: 2016    

Absolventský titul:     Mgr.  

Bakalářské studium akreditované od roku:                   2015       

Absolventský titul:     Bc.  

Magisterské studium akreditované od roku:                  2016      

Absolventský titul:     Mgr.  

Studijní obory:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA

KRIMINALISTICKO PRÁVNÍ SPECIALIZACE

Čemu vás naučíme:   
• teorii a praxi bezpečnostní problematiky a forenzních
 disciplín
• teoretickým základům  trestního a ústavního práva, 
 kriminologie a kriminalistiky
• znalostem z ekonomických disciplín potřebným pro 
 posouzení řešení a ovlivňování konkrétních 
 bezpečnostních jevů v podnikání
• strategiím ochrany právních statků a ochrany veřejného 
 pořádku v odpovídajícím právním prostředí.

V čem jsme jiní:
• v komplexním přístupu k bezpečnostně-právní 
 problematice
• v systematickém přístupu k odpovídajícím principům 
 a pravidlům vnitrostátního a mezinárodního práva 
 a způsobu aplikace do právní a celospolečenské praxe

• v uplatňování poznatků a zkušeností z řešení aktuálních 
 problémů bezpečnostní problematiky.

Kde se uplatníte:
• na úrovni středního článku řízení  ve státní správě, 
 veřejné správě a v soukromém sektoru jako  
 bezpečnostní specialisté
• v komunikaci se státními a nestátními institucemi 
 a organizacemi při vypracování a zajišťování projektů 
 týkajících se problematiky bezpečnosti
• na všech institucích včetně vlády ČR při realizaci 
 požadavků EU k zabezpečení  plynulého, efektivního 
 a bezpečného chodu každého úřadu
• v organizacích, kde je nutné provádění efektivní 
 prevence, kontroly a bezpečnostní činnosti.
• v organizacích, kde je nutné provádění efektivní 
 prevence, kontroly a bezpečnostní činnosti.

Čemu vás naučíme:   
• základním znalostem trestního práva hmotného 
 a procesního, kriminalistiky, kriminologie 
 a forenzních věd
• aplikaci potřebných právních předpisů  s využitím 
 poznatků oborově příslušných specializovaných oblastí
• nutným znalostem kriminalistických metod při zajišťo
 vání a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů 
• kriminalistickým technikám (např. daktyloskopie, krimi-
 nalistická biologie, trasologie, mechanoskopie, krimina-
 listická balistika, písmoznalectví, fonoskopie ad.).

 V čem jsme jiní:
•   v takovém zaměření a obsahu studijního oboru  
 jsme jedineční

•  v kvalitě, komplexnosti a rozsáhlosti výuky 
 kriminalistiky v ČR  
•  v dovednostech kriminalistických taktik, jako jsou 
 ohledání místa činu, výslech, kriminalistický 
 experiment, rekognice, rekonstrukce, konfrontace.

Kde se uplatníte:
•   na pozici kriminalisticko-právních specialistů na úrovni 
 středního a nižšího managementu 
•   jako právní specialisté ve státní správě, s využitím 
 znalostí z práva, kriminalistiky a forenzních věd
•   v nejrůznějších oblastech bezpečnostní problematiky 
 a v soukromých bezpečnostních službách
•   vhodné pro policisty, hasiče, strážníky a pracovníky 
 bezpečnostních agentur.
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studium pokračuje

studium pokračuje

Navazující magisterské studium akreditované od roku:   2015      

Absolventský titul:     Mgr.

Magisterské studium akreditované od roku:     2016                

 Absolventský titul:       Mgr.

Bakalářské studium akreditované od roku:                       2011   

Absolventský titul:        Bc.

Bakalářské studium akreditované od roku:            2011      

Absolventský titul:      Bc.

Studijní obory: 

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ

Čemu vás naučíme:   
• základům soukromého a veřejného práva, jejich aplikaci 
 v podnikatelské a obchodní praxi 
• specifice trestního práva ve vztahu k podnikatelské 
 činnosti
• moderním a novým trendům, které ovlivňují nebo 
 se dotýkají právních aspektů  podnikání. 

V čem jsme jiní:
• v organickém propojení teoretických a praktických 
 aspektů právního přístupu k podnikatelské činnosti
  demonstrovaných na analýze aktuálních reálných 
 případů 
• věnujeme zvýšenou pozornost praktickému využívání 
 legislativy v podnikové a obchodní praxi v konfrontaci 

 s reálnou podnikatelskou činností
• zvláštní pozornost je věnovaná otázkám právní ochrany 
 duševního vlastnictví.

Kde se uplatníte:
• na nižších a středních manažerských pozicích v podnicích 
 a soukromých firmách s perspektivou dosažení řídících 
 pozic po získání dalších praktických zkušeností
• jako právní specialisté v bankách, veřejné správě, kde 
 uplatní široké znalosti z oblasti práva občanského, 
 finančního a trestního
• ve velkých a středně velkých firmách včetně 
 zahraničních, zabývajících se výrobou, obchodem 
 či službami
• v soukromých firmách a poradenství.

Čemu vás naučíme:   
• základním znalostem veřejného a soukromého práva, 
 především se zaměřením na nový občanský zákoník 
 a předpisy s ním související
• aplikovat a interpretovat právní předpisy v praxi státních 
 orgánů resp. v soukromém podnikání
• speciálním znalostem a dovednostem využívaným 
 v administraci legislativních správních procesů
• základům politologie a regionalistiky.

V čem jsme jiní:
• věnujeme pozornost praktickému využívání 

 právních norem v správní praxi na základě 
 analýzy aktuálních reálných případů
• součástí výuky je i seznámení se s reálnou 
 praxí správních orgánů a institucí. 

Kde se uplatníte:
• v administrativních a řídících pozicích 
 na ministerstvech a dalších orgánech veřejné 
 správy a samosprávy
• jako právní specialisté a specialisté správy 
 veřejného majetku
• v podnikatelské sféře.
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Nastavená pravidla 
musí platit pro celý trh Petr Budinský // rozhovor

archiv T. Nidetzkého // foto
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Mezinárodní konference „Finanční 
trhy zemí EU – současný stav a vý-
hled,“  již osmá v pořadí od r. 2003, 
proběhla úspěšně ve dnech 25.–26. 
května 2017 v Praze v Kongresovém 
centru VŠFS. Konference se konala 
pod záštitou člena Bankovní rady 
ČNB Tomáše Nidetzkého.
 Akce se zúčastnilo téměř pět desítek 
účastníků z řad odborníků vysokých 
škol a z praxe, z nichž 20 vystoupilo se 
svými referáty. 
 Dopolední blok moderoval prorektor 
VŠFS Petr Budinský. Zahájili jej proslov 
Tomáše Niedetzkého a přednáška Bruce  
Gahira (Association of Chartered Certi-
ficated Accountants) o etické odpověd-
nosti pracovníků v oblasti účetnictví na 
finančních trzích EU. 
 V prvním bloku vystoupil Vladislav 
Pavlát (VŠFS), který zhodnotil dosavad-
ních sedm konferencí VŠFS o finančních 
trzích a navrhl opatření vedoucí k dal-
šímu zvyšování jejich kvality, Božena 
Chovancová z Ekonomické univerzity 
v Bratislavě (EUBA) se spoluautorkami V. 
Malackou a M. Dorocákovou podala roz-
bor dopadu změn odvětvové struktury  
ekonomiky na akciové trhy a Małgorza-

ta Dziembała (Ekonomická univerzita 
v Katowicích) referovala o přínosu 
kohezní politiky EU ke zvýšení konku-
renční schopnosti. Na závěr bloku Petr 
Budinský (VŠFS) analyzoval problém, 
zda ceny CDS signalizují změny ratingu 
a Lubomír Civín (BIVŠ) se podrobně 
zabýval procesem financializace ve 
vztahu ke globalizaci.
 Odpoledne se konaly další dva tema-
tické bloky konference. K těm nejatrak-
tivnějším příspěvkům patřilo vystoupe-
ní Jaroslava Vostatka (VŠFS) o daňové 
problematice. Se zájmem se setkalo 
i vystoupení pří zástupců z EUBA a refe-
rát Evy Kovářové (VŠB – TU Ostrava).

 V posledním, třetím bloku Ladislava 
Knihová (VŠFS) zdůraznila význam znalos-
ti terminologie finančních trhů. Na téma 
zdaňování finančních institucí přednášela 
Yvona Legierská (VŠFS). 
 Druhý den konference moderoval 
Otakar Schlossberger, vedoucí Katedry 
financí VŠFS, a otevřel téma lidských 
zdrojů (Otakar Němec z VŠE), povinností 
finančních zprostředkovatelů (Vlastimil 
Jandus a Zuzana Chlumská VŠFS) a otázky 
Brexitu (Sneshana Birjukova). Závěrečná 
diskuse se soustředila na otázku zvyšová-
ní finanční gramotnosti. Příští mezinárod-
ní vědecká konference VŠFS o finančních 
trzích je plánována na rok 2019.

Konference Finanční trhy 
zemí EU — současný stav a výhled
Vladislav Pavlát // rozhovor
Tony Košař // foto

Akce se zúčastnil i Tomáš 
Nidetzký, člen Bankovní rady ČNB, 
který také konferenci udělil svojí 
záštitu. Položili jsme mu v této 
souvislosti tři otázky.
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V kontextu Brexitu, diskusí ohled-
ně dvojrychlostní Evropy, bu-
doucnosti Eura a celé řady dalších 
témat, jaké vidíš současné a hlavně 
budoucí trendy ve vývoji evropské 
integrace?
Shodou okolností jsem byl nedávno 
v Bruselu, na konferenci organizované 
Evropskou centrální bankou a Evrop-
skou komisí. A jedním ze závěrů bylo, 
že v Evropské unii je stále nízká míra 
sladěnosti. Je samozřejmě nutné si 
nadefinovat, co se nízkou mírou sladě-
nosti myslí. 
 Často můžeme slyšet termín „dvou-
rychlostní Evropa“, který v řadě lidí 
evokuje ekonomický rozměr míry 
sladěnosti v podobě růstu HDP, míry 
inflace, zaměstnanosti a dalších eko-
nomických ukazatelů.  Hlavní význam 
sladěnosti je však v harmonizaci legis-
lativy, protože celý princip společné 
Evropy byl a je založen na jednotných 
pravidlech. Je to stejné jako ve fotbalu, 
ten se taky hraje stejně v Praze i Bar-
celoně. A na obdobné logice by měla 
být postavena regulace: na jednotném 
trhu musí být jednotná pravidla. 
 V rámci Evropské unie se v zása-
dě využívají tři základní legislativní 
nástroje pro harmonizaci společných 
pravidel: nařízení, směrnice a rozhod-
nutí. Nařízení se implementuje jedna 
ku jedné, zde není žádná diskrece na 
národní úrovni možná. Naopak směr-
nice určitou míru diskrece na národní 
úrovni umožňuje. 
 Jako příklad můžu uvést třeba 
nedávnou směrnici o spotřebitelském 
úvěru. Posledním nástrojem jsou roz-
hodnutí, která se netýkají všech členů 
EU, ale většinou se jedná o konkrétní 
trhy či instituce. 
 Z toho vyplývá, že největší míra 
diskrece je v oblasti směrnic, kde do 
rozhodování vstupují národní autority. 
A ukazuje se, že z pohledu zpět je míra 
volnosti národní regulace opravdu 
obrovská. Navíc národní autority se 
často dopouštějí tzv. gold-platingu 
a zbytečně zpřísňují pravidla předepsané 
EU a vyvolávají tím negativní echo-efekt. 
To bohužel vede k tomu, že když dnes 
řeknete evropská regulace, vyvolává to 
negativní pocity. Lidé se často domnívají, 
že EU se snaží omezovat fungování trhu 
v dané zemi, přičemž řada často nepo-
pulárních opatření nemusí být z EU, ale 
stanovila si je přímo národní autorita´.

Ekonomická integrace, která by 
měla přispívat k odstraňování 
ekonomických bariér a podpoře 
ekonomické spolupráce je naopak 
často vnímána jako nárůst regulace 
a byrokracie. Jak ty vnímáš regula-
ci a je tenhle pohled zasloužený?
Osobně vnímám regulaci jako nástroj 
k tomu, aby něco fungovalo lépe. Kaž-
dý z nás si přece reguluje sprchu, aby 
se lépe osprchoval, nikoli naopak.  
 A stejně jako ve sprše, kdy hledáme 
pro různé situace optimální proud 
a teplotu, tak i v ekonomii jde v rámci 
regulace o hledání rovnováhy.  Pozitiv-
ně pak vnímám regulaci harmonizač-
ní, která dává všem účastníkům trhu 
jednotná pravidla a je také garantem 
stejných podmínek podnikaní v rám-
ci ekonomického prostoru. Bohužel 
pohled na regulaci je spíše negativní, 
ale má to více rozměrů. Jedním je 
samozřejmě samotný pocit, že nás 
v naší stále relativně mladé demokracii 
někdo omezuje a nutí dělat věci jinak, 
než jsme zvyklí, bez ohledu jestli to 
dává smysl či ne. 
 Bohužel někdy ten smysl regulace 
jde těžko vysvětlit, protože jsme napří-
klad ve fázi ekonomického cyklu, kde 
je vysoká míra spokojenosti a nikdo si 
nechce připustit, že to nebude trvat 
věčně. Ekonomika se přirozeně pohy-
buje v cyklech a přes veškerou snahu 
makroekonomů půjde vždy spíše 
o to, jak velká bude amplituda a délka 
ekonomického cyklu. Z pohledu firem 
pak sdílím názor, že mnohem více než 
regulace samotná, škodí podnikání její 
neustálé změny. Bohužel, ale i tady vel-
mi často dochází k situaci, kdy nefun-
guje samoreagulace trhu a samotné 
firmy často usilují o zbytečné řešení ve 
změně legislativy.

V současné době se hodně disku-
tuje zákon o ČNB a nová regulace 
spojená s poskytováním hypoték. 
Jsou tato opatření v současné době 
opravdu potřebná a nelze situaci na 
trhu úvěrů řešit jinak?
Všeobecně se ví, že rostou ceny nemo-
vitostí, nájmů, a jsou to skutečně dvou-
ciferné nárůsty, které nemají žádný 
reálný základ. Problém leží na straně 
nabídky, protože developerům schva-
lovací proces výstavby do „prvního 
kopnutí do země“ trvá pět až sedm let. 
Ovšem ČNB nabídku neovlivní, reaguje 

na stávající situaci a případně může 
reagovat na poptávku. Ta se nám dnes 
zdá až, řekněme, hysterická. Nízké 
úrokové sazby a vysoká zaměstnanost 
umožňují snadnější přístup k úvěrům. 
Což je ovšem situace, která nemusí 
trvat věčně, a právě zde tedy vidíme 
určitá systémová rizika. 
 V současné době platí pro limity 
LTV doporučení centrální banky. Je to 
měkká norma, která nechává zcela na 
subjektech podnikajících na finanč-
ním trhu, zda doporučení dodržují, 
či nikoliv. ČNB ale v tomto případě 
samozřejmě nemůže účastníkům trhu 
garantovat, že se jimi všechny subjekty 
řídí. Řešením je změnit doporučení na 
silnější prostředky v rámci legislativy.
Pak bude ČNB schopna garantovat, že 
nastavená pravidla platí pro celý trh. 
Vedle toho dostáváme dotazy, proč 
nevyužíváme již legislativně zakotvené 
nástroje např. typu zvýšením kapitálo-
vé rezervy. Samozřejmě to takto řešit 
lze, je ale potřeba si uvědomit, že se 
jedná o velmi specifické téma, a pokud 
se zvýší kapitálové rezervy, zasáhne to 
všechny banky, nejenom ty, které jsou 
v této oblasti aktivní. Proto chceme 
zvolit nástroj, který je specificky zamě-
řen na tu kterou konkrétní oblast. 
 Možná bych ještě připomněl, že 
zavedení ukazatelů není českým 
specifikem, jsou zavedeny v dalších 
19 evropských zemích a ČR je dopo-
ručuje i Evropská rada pro systémová 
rizika i evropský bankovní regulátor 
EBA. Ostatně 14 dní před konáním této 
konference zde skončila mise Meziná-
rodního měnového fondu, která naši 
republiku hodnotila a ve své závěrečné 
zprávě výslovně uvedla, že zde zazna-
menala přehřívání trhu rezidenčního 
bydlení a doporučuje implementovat 
ukazatele tak, aby ČNB získala širší 
paletu vymahatelných nástrojů.
 Cílem ČNB ze zákona je hlídat 
finanční stabilitu, aby nedocházelo 
k ekonomickým nerovnováhám, jež 
by mohly v budoucnosti vyvolávat 
systémová rizika. Roli centrální banky 
v této oblasti trefně popsal ředitel 
odboru finanční stability Jan Frait: 
„ČNB hraje nepopulární roli rodičů, 
kteří chtějí ukončit party svých dětí 
v tom nejlepším“.  To na dnešní situaci 
v oblasti rezidenčního bydlení krásně 
sedí. Což ale neznamená, že chceme 
zakázat večírky obecně.   



Miloš Zeman přednášel na VŠFS  
o kurzovém závazku redakce // text

Tony Košař // foto

Po setkání s vedením univerzity zamířil 
do zcela zaplněného Kongresového 
centra. O jeho vystoupení byl zájem, 
který dalece přesahoval kapacitní mož-
nosti přednáškového sálu. Nutností 
proto byla registrace, kde platilo jedno-
duché pravidlo: Kdo se přihlásil a přišel 
včas, ten získal místo v Kongresovém 
centru. Těm ostatním jsme zajistili živý 
přenos do vedlejší auly. 
 Pana prezidenta přivítala rektor-
ka Bohuslava Šenkýřová, která mu 
poděkovala nejenom za návštěvu, ale 
i za záštitu česko-čínsko-amerického 
vzdělávacího projektu Triple Degree, 
díky němuž na VŠFS v současnosti 
studuje přes 50 čínských studentů 
a v příštím roce jich bude již téměř 100.

 Prezident Zeman v úvodu ocenil, že 
si mohl sám vybrat téma přednášky. 
Po přibližně 25 minutách přišel čas 
na dotazy. Prezident přímo zdůraznil, 
že je připraven odpovídat na široké 
spektrum otázek, které nemusí vázat 
na přednášené téma. A dotazy se 
skutečně týkaly nejenom ekonomické 
oblasti, jako bylo přijetí eura nebo 
ekonomické postavení ČR, ale i třeba 
postavení cizinců v ČR. Zájem o dis-
kusi s prezidentem měli i zahraniční 
studenti, což dokládal dotaz v ang-
ličtině, nebo i v češtině − pečlivě při-
pravený (a proto napsaný na papíře) 
− jedné z našich ruských studentek. 
 Prezident se v rámci diskuse proje-
vil nejen jako šaramantní a profesio-

nální řečník, ale i jako otevřený a vlídný 
člověk bez stopy nadřazenosti.
 V závěru se podepsal do univerzitní 
pamětní knihy a převzal jako dárek 
od VŠFS ručně vyráběnou broušenou 
vázu se zlatým dvouocasým lvem 
a nápisem Pravda vítězí.
 Akce nebyla zejména z kapacitních 
důvodů určena široké veřejnosti 
a původně ani médiím. Pro velký 
neplánovaný zájem z jejich strany 
jsme, byť na úkor studentů, nakonec 
zajistili přístup všem novinářům, kteří 
na setkání dorazili, včetně neakredi-
tovaných TV Prima a novinky.cz. 
Podobné zajímavé diskuse pro naše 
studenty a zaměstnance připravuje-
me i v příštích měsících.

Duben se v historii naší univerzity pomalu stává měsícem 
významných setkání, která jsou vždy spojena s aktuálními 
tématy. Ve čtvrtek 14. dubna 2016 jsme přivítali bývalého 
prezidenta Václava Klause, který se věnoval v té době mimořádně 
žhavému tématu migrace. V úterý 18. dubna 2017 vystoupil  
k problematice kurzového závazku pro studenty, absolventy  
a zaměstnance Vysoké školy finanční a správní prezident  
České republiky Miloš Zeman.
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Finanční 
a investiční 

fórum aktuálně

redakce // text
Tony Košař  // foto

Ve čtvrtek 6. dubna 2017, 
krátce poté co Česká národní 

banka ohlásila ukončení 
režimu devizových intervencí, 

se na půdě Vysoké školy 
finanční a správní konalo další 

Finanční a investiční fórum.

Xadonia 02/2017 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY

Panel již tradičně moderoval prorektor VŠFS 
Petr Budinský, jeho hosty byli František Bostl 
(ředitel investic a hlavní ekonom společnosti 
Chytrý Honza), Aleš Michl (poradce ministra fi-
nancí a spolumajitel investičního fondu Quant) 
a Michal Valentík (hlavní 
investiční stratég ČP INVEST). 

Z diskuse vyplynulo, že je František Bostl 
přesvědčen o tom, že „Evropa bude čelit 
v budoucnu velkým ekonomickým problé-
mům.“ Aleš Michl tvrdí, že „USA jsou na tom 
ekonomicky daleko lépe než Evropa“ a také, 
že Trump dělá z ekonomického pohledu pro 
rozvoj USA maximum.
 V reakci na žhavou aktualitu ukončení re-
žimu devizových intervencí ČNB konstatoval 
Michal Valentík, že „koruna bude dlouhodo-
bě posilovat, krátkodobě může oslabit“.
 Druhá polovina fóra byla věnována inves-
tičním příležitostem. M. Valentík je přesvěd-
čen, že „nemovitosti budou pokračovat v růs-
tu“, a F. Bostl upozornil, že ceny dluhopisů 
začaly klesat a blíží se zvyšování úrokových 
sazeb.

VŠFS spolupracuje   
s Policejní akademiíredakce // text

Roman Mentlík // foto

Naše univerzita uzavřela v pondělí 15. května 
2017 Memorandum o spolupráci s Policejní 
akademií České republiky. Podpisem deklarují 
obě univerzity vůli spolupracovat v oblasti 
vzdělávací činnosti a ve vědě a výzkumu. Listi-
na byla podepsána na půdě Policejní akademie 
rektorkou naší univerzity Bohuslavou Šenký-
řovou a rektorem PA ČR Josefem Salačem.
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Šachový turnaj na VŠFS    
si drží vysokou kvalitu
redakce // text
Tony Košař // foto

Šachový turnaj zahájil prorektor 
univerzity Petr Budinský, dodržování 
pravidel zajišťoval Jan Kolašín, sekretář 
Šachového svazu ČR. Ten se spolu s pra-
covníky univerzity ujal i organizace 
celého turnaje. 
 Turnaj se hrál švýcarským systé-
mem na sedm kol, tempem rapid šach 

(každý hráč měl na jednu partii 15 
minut). Týmy ve vedení turnaje byly 
velmi vyrovnané. Na prvním místě se 
umístilo Gymnázium Plzeň “A” (tým ve 
složení Eret Jonáš, Jánská Jitka, Simet 
Martin a Kopřiva Martin). Na druhém 
místě pak bylo Gymnázium Na Za-
tlance a na třetím Gymnázium Říčany. 

Vítězným týmům předal ceny prorek-
tor VŠFS Petr Budinský a 1. zástupce 
starosty Prahy 10 Tomáš Pek.  
Vítězný tým si zahrál simultánní utká-
ní s mezinárodním mistrem Janem 
Šuráňem, který aktuálně působí v SK 
Passau 1869. Gratulujeme vítězům 
a těšíme se na další ročník.

Sedmý ročník Šachového turnaje středních  
a jazykových škol měl i letos velkou účast. 
Utkalo se v něm 22 hrajících týmů 
z celé České republiky. Mezi účastníky nechyběly 
ani staré známé tváře např. z Gymnázia Plzeň, 
Gymnázia Na Zatlance nebo Gymnázia Matyáše Lercha. 
Úroveň turnaje byla, již podle očekávání 
z minulých ročníků, tradičně velmi vysoká. 
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VŠFS na  
Karlovy Vary

půlmaratonu 2017 
Radka Ledecká // text a foto

V sobotu 20. května 
jsme se zúčastnili akce 

Mattoni Karlovy Vary Half 
Marathon 2017, abychom 

podpořili naše běžce.

Atmosféra celé akce byla nepopsatelná. 
Všude vládlo nadšení a po odstartování 
závodu diváci skandovali a podporova-
li běžce. 

Důležitou součástí celého závodu byl 
Běh o pohár rektorky VŠFS. Toho se 
mohli zúčastnit naši studenti a za-
městnanci Společenství škol. Vítězem 
běhu se stal pedagog Bankovní aka-
demie Kamil Kotlík s časem 01:33:02. 
Vítězkou je zástupkyně vedoucího 
katedry Marketingové komunikace 
Tereza Vacínová s časem 01:58:34. 
Mezi studenty se v hlavní soutěži pro-
sadil Vladimír Marčík, který dokázal 
půlmaraton doběhnout za neuvěři-
telných 01:14:25 a stal se 3. nejlepším 
běžcem z České republiky.
 Děkujeme všem účastníkům 
z našich řad, kteří se rozhodli repre-
zentovat VŠFS na Mattoni ½ Mara-
tonu v Karlových Varech: Vjačeslavu 
Brovko, Ladislavu Červenkovi, Ivetě 
Havlíkové, Antonínu Hofmanovi, Vla-
dyslavu Savychovi, Jiřímu Strausovi 
a Věře Veselé. 

Těšíme se s Vámi 
na viděnou opět za rok!

Xadonia 02/2017 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY



Mini Den D
na VŠFS Rudolf Blábolil, Naděžda Petrů  // text

Tony Košař // foto

Úterý 2. května 2017 — den po Svátku 
práce – bylo na VŠFS pro studenty 
Katedry řízení podniku také dnem 
svátečním. „Třešničkou na dortu“ pro 
zakončení bakalářského studia, kon-
krétně předmětu Business model, se 
stala tvorba podnikatelského záměru/
byznys plánu.  
 Na základě kreativní myšlenky, 
promyšlených analýz, propočtů, navr-
žených strategií a poutavé prezentace 
měli studenti přesvědčit investora 
o budoucím potenciálu představova-

ného projektu. Svého úkolu se chopili 
s nadšením a po dobu tří měsíců 
zpracovávali projekty. Hodnocení 
jednotlivých podnikatelských záměrů 
bylo pro členy komise nelehké, 
protože v průběhu celého Mini dne 
D byla představena celá řada záměrů 
schopných konkurovat prezentacím 
na soutěžích českých i zahraničních 
Startupů. 
 Předsedkyně komise N. Petrů 
a členka komise Liliana Berezkino-
vá (členka týmu projektu AMSP ČR 

YoungBusiness Svou cestou) spo-
lečně zahájily program Mini dne 
D a představily další členy komise 
- podnikatele a lektora Oldřicha 
Dutého a Rudolfa Blábolila z oddě-
lení marketingu a produkce VŠFS. 
Celý den byl rozdělen do čtyř bloků 
a z každého bloku byl podle komisí 
předem daných kritérií (kreativita ná-
padu, realizovatelnost, zajímavost pro 
investora, dojem z prezentace, atd.) 
volen nejlepší podnikatelský záměr. 
Přesněji řečeno u posledního čtvrté-

Máte podnikatelského ducha? Myslíte neustále na to, 
jak si založit vlastní podnikání? S obdivem sledujete své 
kamarády, kteří už podnikají? Jste podnikavý jedinec, 
kterému nechybí vize, odvaha a kreativita? ANO? Pak 
jste tu správně! Těmito otázkami vedoucí Katedry řízení 
podniku Naděžda Petrů zahájila Mini Den D. 
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ho bloku byly nejlepší týmy natolik 
vyrovnané, že komise nakonec zvolila 
dva vítěze. Vítězi jednotlivých bloků 
se stali:

1. Blok: Anastasia Grigoreva, Tomáš 
 Novák s projektem Ovladejsvujdron.cz
2. Blok: Matěj Šnajdr, Petr Šmondrk 
 s projektem Funkoláda  
3. Blok: Margarita Yeremina, Kerolain 
 Pimenova s projektem Crazy Káva  
4. Blok: Ondřej Ptáček, Ondřej Zavadil, 
 Tomáš Rákosník s projektem Woodcore,
 Polina Paraniuk, Lizaveta Tsemnikava 
 s projektem Antikavárna

Projekty nehodnotila pouze komise, 
ale všichni v sále, včetně přítomných 
studentů Bankovní akademie, měli 
možnost vyjádřit své dojmy, vy-
hodnotit projekt - dle jejich názoru 
- nejzajímavější. Studenty Bankovní 

akademie zaujal projekt Nealkoho-
lických kaváren, někteří se přiklonili 
k projektům ohledně zdravého stra-
vování, jiní upřednostnili lokátory, 
aplikace, atd. 
 Vítězové jednotlivých bloků si 
mimo zajímavých zážitků a nových 
poznatků odnesli také věcné ceny 
v podobě triček VŠFS. Účastníci z řad 
studentů Mini den D hodnotili netra-
diční způsob obdržení zápočtu velmi 
pozitivně. Přivítali hlavně získání 
praktických zkušeností s tvorbou 
podnikatelského plánu, odbornou 
zpětnou vazbu, náměty a návrhy na 
zlepšení od komise i účastníků, mož-
nost zlepšení vlastních prezentačních 
dovedností, veřejné ocenění vynalo-
žené snahy. Někteří plánují své pro-
jekty dále konkretizovat, prezentovat 
na startupových soutěžích, někteří je 
dokonce již realizují. 

 A co dál? Teď čekají studenty státní 
závěrečné zkoušky, pak přijímací 
řízení do magisterské formy studia 
oboru Řízení podniku a podnikové 
finance. V průběhu magisterského 
studia budou rozpracovávat své myš-
lenky v dalších předmětech – v Řízení 
obchodu se podrobněji podívají na 
tvorbu obchodního plánu, v Man-
agementu napříč kulturami se pokusí 
svůj záměr realizovat na zahraničním 
trhu, v Marketingovém řízení podniku 
rozpracují komunikační plán, ve Stra-
tegickém řízení lidských zdrojů vytvo-
ří konkrétní pracovní náplně a jasnou 
organizační strukturu, v Lobbyingu 
se budou učit prosadit a obhájit své 
zájmy, ve finančních předmětech 
podrobněji rozpracují finanční plány, 
daňovou politiku, atd.
 Děkujeme všem za účast, těšíme se 
na další ročník!

Xadonia 02/2017 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY
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Rozloučení  
s dlouholetou 
spolupracovnicí
redakce // text
Tony Košař  // foto

Po celkem 23 letech jsme se 31. května 2017 rozloučili s dlouho-
letou spolupracovnicí Irenou Gabrielovou. Irena nastoupila mezi 
prvními ještě na Bankovní akademii a byla oporou našeho IT týmu. 
Na VŠFS implementovala a posléze spravovala Informační systém, 
tedy páteř naší komunikace se studenty a pedagogy. Do budou-
cích let přejeme zasloužený odpočinek, hodně sil, zážitků  
a budeme se těšit na setkání na našich akcích!

Klub Diamant navštívil  
významný český manažer
Jiří Báča redakce // text

Tony Košař // foto

Letošní druhé setkání klubu navštívil 
Jiří Báča, generální ředitel společnosti 
Vodafone a současně i absolvent naší 
univerzity.  
 Otázky si pro něj jako tradičně při-
pravil prorektor Petr Budinský a neje-
nom podle něj patřil tento rozhovor 
k těm nejzajímavějším, jaké na půdě 
Diamantu kdy vedl. Jiří Báča je osob-
ností s neuvěřitelným charismatem, 
ke všem otázkám přistupoval s vel-
kou pozorností a vnitřní poctivostí. 
Jako vždy padlo mnoho doplňujících 
dotazů z řad posluchačů a host se, 
i přes významnou rodinnou událost, 
zdržel i na přijetí nového člena klubu. 
Tím byl Jiří Kraus, absolvent oboru 
Řízení podniku a podnikové finance 
a současný předseda představenstva 
Letiště Praha.



06/01/2018
SLOVANSKÝ OSTROV / PALÁC ŽOFÍN

PRODEJ VSTUPENEK NA POKLADNĚ VŠFS

KANCELÁŘ E229, ESTONSKÁ 500, PRAHA 10

Monika Absolonová 
SOUTĚŽ O CENY REKTORKY

OD ZÁŘÍ!

BANKOVNÍ
AKADEMIE

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

PLES
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Od dubna 2017 tak VŠFS poskytuje 
zkoušky pro tyto skupiny odbor-
ností: Spotřebitelský úvěr jiný než 
na bydlení a na bydlení, Spotře-
bitelský úvěr jiný než na bydlení, 
Spotřebitelský úvěr na bydlení 
a Vázaný spotřebitelský úvěr. 
Zkouška je určena pracovníkům 
a vázaným zástupcům poskytova-
telů a zprostředkovatelům spo-
třebitelského úvěru - podle jejich 
individuálního zaměření v odpoví-
dající variantě zkoušky. Dosavadní 
úspěšnost u zkoušek je 78 %.

Vedle toho VŠFS připravila zkouškové 
testy nanečisto, přípravný prezenční 
kurz k odborné zkoušce a e-learning 
k prohloubení potřebných znalostí.
Tyto zkoušky naplňují ustanovení no-
vého zákona o spotřebitelském úvěru, 

který vstoupil v platnost prvního 
prosince minulého roku. Stanovu-
je, že kdo bude chtít nabízet úvěry 
spotřebitelům, bude povinen naplnit 
řadu podmínek a kritérií. Dohlížite-
lem je Česká národní banka. Jednou 
z podmínek je odbornost. Základem 
je maturitní vzdělání, které je doplně-
no o odbornou zkoušku odpovídající 
konkrétnímu zaměření. Zkouška se 
sestává z odborného minima finanč-
ních  produktů a jejich fungování, 
požaduje znalost regulace a etic-
kých standardů, ale zaměřuje se i na 
posuzování schopnosti splácet úvěr 
a podobně. Nejnáročnější je zkouška 
poskytovatelů nebo zprostředko-
vatelů úvěru na bydlení. Zde musí 
zprostředkovatelé prokázat i znalost 
trhu nemovitostí, fungování katastru 
či samotného průběhu koupě. 

Odešel vědec 
a pedagog
S hlubokou lítostí oznamujeme, 
že nás v pátek 16. června 2017 
navždy opustil vzácný kolega, vy-
nikající vědec a skvělý pedagog 
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Na Vysokou školu finanční a správ-
ní nastoupil v roce 2011 na pozici 
vedoucího Katedry sociologie. 
 Na Vysokou školu finanční 
a správní nastoupil v roce 2011 
jako člen vědecké rady a současně 
vedoucí Katedry sociologie. Ak-
tivně se podílel na vzniku a akre-
ditaci oboru Sociologie. V letech 
2013–2015 byl děkanem Fakulty 
sociálních studií. V roce 2015 se stal 
ředitelem nově vzniklého Univerzit-
ního výzkumného centra VŠFS.

Patřil k nejvýznamnějším českým 
sociologům. K hlavním tématům 
jeho výzkumné práce patřily 
sociální a vzdělanostní nerovnosti 
a stratifikace, vzdělanostní a sociál-
ní mobilita, konkurenceschopnost 
a sociální transformace ve střední 
a východní Evropě. Podílel se na ře-
šení několika významných projektů 
Grantové agentury ČR. Byl často 
citován v odborném i laickém tisku 
v ČR i zahraničí. 
 Jeho odchod je pro celou akade-
mickou obec Vysoké školy finanční 
a správní nenahraditelnou ztrátou. 
Rodině vyjadřujeme v těchto těž-
kých chvílích upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Univerzita získala akreditaci ČNB 
k realizaci spotřebitelských zkoušek Redakce // text

 
 
      NA PŘÍKOPĚ 28 
      115 03  PRAHA 1 

 

 

Sekce licenčních a sankčních řízení 
 
 
 V Praze dne  3. 3. 2017 
 Vypraveno dne  3. 3. 2017 
 Čj.: 2017/032432/CNB/570 
 S-Sp-2016/00454/CNB/571 
 Počet stran: 2 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í  
 
Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., 
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a orgán dohledu podle zákona 
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), rozhodla ve správním řízení 
vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„správní řád“) o žádosti společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s., IČO 04274644, 
se sídlem Estonská 500, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00, o udělení akreditace podle § 64 
ZSÚ, která byla České národní bance doručena dne 1. 12. 2016, takto: 
 
Společnosti Vysoká škola finanční a správní, a.s., IČO 04274644, se sídlem Estonská 500, 
Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00, se podle § 64 odst. 3 ZSÚ uděluje akreditace 
opravňující pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a 
dovedností podle ZSÚ, a to pro tyto skupiny odbornosti: 
 
i) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, 
ii) poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru a 
iii) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení. 
 
Akreditace se podle § 65 odst. 1 ZSÚ uděluje na dobu 5 let. 
 
 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í  
  
Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkovi řízení v plném rozsahu vyhověla, není 
podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba. 
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Mezi priority Vysoké školy finanční 
a správní patří rozšiřování meziná-
rodní spolupráce. Standardem jsou 
i stále nové projekty, které univerzitu 
v této oblasti posunují dál.

Tentokrát se cílem stala Indie. Spole-
čenství škol ASM Group of Institutes 
navázalo s naší univerzitou kontakt na 

konci roku 2016. První pokus o získání 
víz do Indie však skončil zklamáním 
a plánovaná cesta v lednu 2017 se ne-
uskutečnila a byla přeložena na březen 
2017. V novém termínu Indii navštívil 
prorektor pro mezinárodní vztahy 
Roman Mentlík  a vedoucí týmu MBA 
a BSBA. Společně navštívili strategické-
ho partnera EduSky v Dillí a dále celkem 

tři pobočky ASM Group a to dvě v Puné 
a jednu v Bombaji. 
Petr Částka připravil pro náš časopis 
krátkou fotoreportáž.

Petr Částka // text
Petr Částka, Roman Mentlík // foto

Přistáváme na krásném letišti v Dillí a hned po výstupu z letadla 
je jasné, že jsme v Indii. Vzduchem voní koření a zvláštní vůně jídla.

A už míříme do ASM, které poskytuje celou škálu vzdělání: základní, 
středoškolské a samozřejmě vysokoškolské.

Po šálku indického čaje začínáme prezentovat před velmi 
motivovanými a jazykově velmi dobře vybavenými studenty. 

Festival HOLI. Víte co to je? 
Já už teď ano. 

Součástí našeho několikadenního pobytu v Puné byla i návštěva 
střední školy, která patří do skupiny ASM Group of Institutes. 
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Po prezentacích a jednáních s vedením tamní pobočky se odebíráme na prohlídku školy. Tato pobočka 
není nejnovější, ale má vše, co student ke studiu potřebuje.

Indové si váží svých hostů, ale pořád se s nimi chtějí fotit. Studenti MBA programu. 

Přijíždíme do Bombaje a už na první pohled víme, proč se toto 
město nazývá „takové malé Las Vegas Indie“.  

Prostory univerzity jsou na místní poměry velmi dobré, jen  
z pohledu českého studenta by mohly být trochu odlišné. 

Objevujeme krásný palác s názvem Aga Khan palác, 
kde byl držen v domácím vězení Gándhí. 

Zbývá nám čas na prohlídku Brány Indie. Na rozpáleném chodníku, 
kde se mačkají stovky lidí, je to těžké. Ale podařilo se nám to. 

Během našeho putování po Indii jsme 
navázali zajímavé a cenné kontakty. 
V Dillí jsme navštívili našeho part-
nerského agenta EduSky a přijal nás 
i zástupce velvyslance Roman Masařík. 

Podařilo se definovat oblasti mož-
né spolupráce a v současné době již 
probíhá nábor indických studentů do 
programů VŠFS. Pracujeme na projek-
tech double degree, triple degree, na 

krátkých intenzivních programech (letní 
i zimní školy). Rozvíjí se i spolupráce 
v oblasti výměny pedagogů a dalších 
projektů. 
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Ohlédnutí za léty studia 
strávenými na Bankovní akademii – gymnáziu
Dana Brdková // text
archiv, Věra Veselá // foto

To zároveň znamená, že 1. září 
2017 zahájíme na Bankovní akade-
mii – gymnáziu a střední odborné 
škole jubilejní 25. školní rok. 

Čtvrtstoletí působení v prostředí 
českého odborného školství je jistě 
významná příležitost nejen k hod-
nocení výsledků úspěšné práce, ale 
především k vytčení dalšího směřová-
ní školy. Zamyšlení nad zkušenostmi 

a představení nových strategií školy, 
které se projeví ve vyučování i ve 
školních projektech již v září – tedy 
tzv. nové tváři Bankovní akademie 
věnujeme článek v příštím čísle.

Bankovní akademie sleduje totiž 
na jaře 2017 ještě jednu událost, 
která je vždy v životě školy považo-
vána za důležitý okamžik – z jejích 
bran odcházejí první absolventi 

gymnázia, kteří tu strávili 8 let 
života.
Maturitu už mají za sebou a s hrdos-
tí můžeme říct, že velice úspěšně. 
Všichni se hlásí na vysokou školu, ale 
přijímací zkoušky nebudou všichni 
skládat. Někteří jsou totiž již přijatí ke 
studiu na základě výborných stu-
dijních výsledků, které maturita jen 
potvrdila. Po celou dobu studia dělali 
dobré jméno své škole na olympi-

Bankovní akademie má za sebou od svého založení v roce 1993 
početnou řadu absolventů. Střední odborná škola vyprovodí 
po letošních maturitách do finančně a mediálně zaměřeného 
vysokoškolského studia již 21. maturitní ročník. 

Správný skok
Správným směrem

Správný skok
Správným směrem
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ádách i mezinárodních jazykových 
soutěžích, ale také ve sportu, zejmé-
na v golfu a ve volejbalu. S některými 
se vlastně ani neloučíme, protože od 
září rozšíří řady studentů 
Vysoké školy finanční 
a správní, jiní míří 
ke studiu na lé-
kařské fakultě, 
na humanitní 
a jazyko-
vé obory 
Univerzity 
Karlovy 
nebo na 
České vy-
soké učení 
technické.
 Zajímalo 
nás, na co budou 
nejraději vzpomí-
nat a s jakými pocity 
odcházejí, proto jsme využili 
příležitosti a položili jsme jim před 
odchodem ze školy několik otázek:

BA: Proč jste si vybrali právě naši 
školu: Bankovní akademii – gym-
názium?
Adam: „Školu jsem si v páté třídě sám 
nevybíral, vybírali spíš rodiče. Už tu 
studovala starší sestra a naši byli spo-
kojení, tak to byla jasná volba. Mimo-
chodem, mám ještě mladší sestru…:-)“
Šárka: „Naši pro mě chtěli hezkou ško-
lu v pěkném prostředí, kde bude míň 
žáků ve třídě a trochu jako rodinný pří-
stup. A na Bankovce to všechno našli.“
Vláďa: „Přišli jsme sem – já a později i   
bratr - na doporučení známých rodičů. 
Ti pro mě hledali školu, která zajistí 
dobrý standard výuky a zároveň bude 
umět vytvořit podmínky studia pro 
aktivního sportovce.“
Lucka: „Hledali jsme menší hezkou školu 
v klidném okolí, která bude opravdu chrá-
nit žáky před šikanou. A kde se budou na 
dobré úrovni učit cizí jazyky.“
Máša: „Přijela jsem do České republi-
ky studovat z Ukrajiny. Hledala jsem 
gymnázium, kde mě dobře připraví ke 
studiu na české vysoké škole a záro-
veň mi tam pomohou rychle se naučit 
dobře česky.“
Radka: „Nechtěly jsme se sestrou cho-
dit na stejnou školu a naši se zajímali 
o rozdíly mezi státní a soukromou ško-
lou, tak šla ségra na státní gympl a já 
na Bankovku – a neměnila bych.“

BA: A co tedy rodiče zjistili o rozdí-
lu mezi školami?
Radka: „Rozhodně se nepotvrdilo, že 
by studium na soukromém gymnáziu 

bylo lehčí. Musela jsem se učit 
v některých předmětech 

i víc než sestra.“

BA: Co se vám 
na Bankovní 

akademii 
líbilo?
Radka: „Na 
rozdíl od sestry 
jsem chodila 

do nové, krásné 
budovy, bylo 

nás ve třídě míň, 
jen dvacet žáků, 

a zažili jsme úplně 
jiný přístup kantorů, 

mnohem víc přátelský…“
Adam: „Starší sestra a později 

i já jsme se zapojili do mezinárodního 
studentského programu. Nejdřív v naší 
rodině bydlela dívka z Chile, která půl 
roku chodila s námi do školy, tedy na 
gymnázium Bankovní akade-
mie. Pak jela na delší 
pobyt do zahraničí 
sestra a nakonec 
i já – rok jsem 
studoval 
v USA. A do 
školy jsme 
se mohli 
vrátit. Do-
stávali jsme 
zadanou 
látku, úkoly 
jsme mohli 
posílat e-mai-
lem, po návratu 
nám byly uznány 
některé výsledky, ale 
v řadě předmětů jsme dělali roz-
dílové zkoušky. Díky dobré organizaci, 
konzultacím a taky asi, že jsme se fakt 
učili, jsme se mohli vrátit a pokračovat 
ve studiu ve stejné třídě.“
Vláďa: „Že jsem tu měl lepší studijní 
podmínky při vrcholovém hraní volej-
balu než na státní škole.“
Kamila: „Byla jsem spokojená s na-
bídkou seminářů ve vyšších ročnících 
gymnázia. Mohli jsme si vybrat nejen 
z humanitních a přírodovědných 
předmětů, ale i seminář ekonomický 
a právní.“

Lucka: „Na škole je vysoká úroveň výuky 
angličtiny, můžete se připravit i na FCE 
zkoušky. A také jsme věřili, že nás vyu-
čující dobře připraví ke státní maturitě 
– a to se taky potvrdilo!“

BA: Na co budete nejvíc vzpomínat?
Radka: „ Samozřejmě na prima spolu-
žáky a skvělou třídní -  a taky na řadu 
dobrých učitelů. Hodně mi daly třeba 
hodiny biologie a chemie, ze kterých 
jsem také maturovala.“
Máša: „Na spolužáky - i z vyšších roč-
níků, třídní akce a školní výlety. Hodně 
vzpomínáme na zájezd do Španělska.“
Klárka: „Našla jsem tu kamarády na celý 
život, tak můžeme vzpomínat spolu. 
Užili jsme si ve škole spoustu legrace. 
Hodně budeme vzpomínat na krásný 
maturitní ples na Žofíně. A pro mě byl 
zážitek, když mě zvolili spolužáci do 
školské rady.“
Filip: „Na návrat do školy. Studoval půl 
roku v Londýně a pak jsem se vrátil. 
A začal jsem hrát golf a vždycky se to 
podařilo dát dohromady s povinnostmi 
do školy.“

Vlad: „Na přátelskou atmosféru 
ve třídě – jak nás přijali 

spolužáci mezi sebe, 
i když jsme s nimi 

začali studovat 
později a přišli 

jsme z Ukrajiny. 
Našel jsem 
tady výborné 
kamarády i ka-
marádky :-).
Terezka: 

„Našla jsem 
mezi spolužáky 

skvělé kamarády. 
Vzpomínat budu na 

oblíbenou třídní i na 
řadu učitelů.“

BA: Kam máte namířeno po maturitě?
Radka: „Už jsem přijatá na medicínu.“
Kamilka: „Hlásím se na ČVUT, už jsem tam 
pracovala v programu pro středoškoláky.“
Klárka: „Na UK – mediální studia.“
Randy: „Já budu studovat na VŠFS, zají-
má mě ekonomie a řízení podniku.“

Tolik tedy z rozhovoru s našimi letošními 
maturanty, vlastně již absolventy gymnázia. 
Přejeme jim hodně štěstí v životě i ve zvole-
ném studiu a Bankovní akademii, aby měla 
stále lepší učitele a nadané žáky.
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Vážení rodiče a přátelé školy, 
školní rok se nám úspěšně přehoupl do dalšího pololetí, a tak dovolte malé ohlédnutí.
Nedávno jsem pozorovala naše děti ve třídě a tak mne napadlo, jaké jsou děti dokonalé zrcadlo 
svých rodičů. Zrcadlo odráží spoustu věcí najednou, abychom tyto odrazy vůbec byli schopni 
rozlišit a zamyslet se nad nimi, je nejlepší nejprve znát originál – onu zrcadlenou skutečnost. 
Pokud neznáme sami sebe, nepochopíme ani zrcadlo. Mnohdy nám zrcadlo pomůže uvědomit si 
něco, čemu bychom jinak vůbec nechtěli věnovat pozornost. Musíme však být těmto informacím 
otevření, přijmout odrážený vzkaz a popřípadě umožnit změnu. Nesmíme ovšem propadnout 
extrému a stále si uvědomovat, že dítě není pouhé zrcadlo. Hrozí zde posedlost hledáním 
zobrazovaného a tím samozřejmě slepota vůči všemu ostatnímu, čím dítě je. Není všechno 
zrcadlením jeho okolí, pokud ovšem zrovna funguje jako zrcadlo, funguje dokonale. Na obligátní 
otázku „odkud se to v něm vůbec bere“ nám zrcadlo někdy při nejlepší vůli není schopno 
odpovědět. Člověk je tvor společenský, jednotliví lidé určité doby, třebaže v něčem se od sebe 
navzájem liší, jsou na tom většinou stejně, co se týče základních rysů. Je to zkrátka nutné pro 
přežití společenství. Proto i generace dětí v určité době bude odrážet mnohé identické obsahy. 
Děti jsou tedy dokonalým zrcadlem nejen jednotlivců, ale celé generace dospělých, ba celé 
společnosti v daném čase. 
Přeji vám příjemné čtení a slunečný letní čas. Martina Štanclová

Strom 
pro Kouzelné školy

Martina Štanclová  // text
Tony Košař // foto

Inspirací této akce byl náš žák Šimon 
Lukáš, který v loňském květnu 
vysadil v Heroldových sadech strom 
pro svoji sestřičku. Zjistili jsme díky 
tomu, že městská část Prahy 10 
poskytuje každoročně několik míst, 
kde je možné vysadit strom. 
Protože nemáme vlastní zahradu, jsou 
Heroldovy sady nejčastějším místem, 
kam děti vyrážejí ať už v rámci družiny, 
tělocviku, svačinky nebo občasného 
projektu. Rozhodli jsme se vysadit lípu, 
která je českým národním symbolem. 

Mít vlastní strom může znamenat mno-
ho. Můžeme ho pozorovat, fotit, malo-
vat v různých ročních obdobích, měřit 
jeho výšku, obvod kmene. Můžeme jej 
vánočně a velikonočně zdobit. 
 Až bude plodit, můžeme si z jeho 
květů udělat čaj ... Děti měli množství 
nápadů. 
 Příprava trvala téměř rok. Komunika-
ce s úřady se ujala Šimonova maminka 
paní Marianna Lukášová, bez které by 
to bylo mnohem náročnější a složitější. 
Děkujeme!

Každá třída si pak nabarvila část své 
ohrádky, která byla vysazena okolo 
stromu. Tři hlavní kůly symbolizují bar-
vy současných tříd a ostatní malé jsou 
v barvě duhy. Některé děti ze zelené 
třídy připravily pro zájemce z ostatních 
tříd zdařilé prezentace o lípě. 
 Sázení se konalo za účasti dobrovol-
níků z řad dětí. Ty společně zazpívaly 
píseň a zavěsily na strom stužky, na 
které napsaly svá přání. Na zdraví si 
připily vlastnoručně připraveným lipo-
vým čajem.
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