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Vûﬁím, Ïe vût‰ina studentÛ má jiÏ úspû‰nû za sebou zimní
„dobrodruÏství“ v podobû zkou‰ek, klasifikovan˘ch zápoãtÛ,
zápoãtÛ, a jen student a zkou‰ející ví, ãeho v‰eho je‰tû.
V pﬁípadû, Ïe ne, a tací jistû mezi námi studenty jsou, nezoufejte a berte to tﬁeba jako kvalitní, neustálou pﬁípravu na bakaláﬁskou zkou‰ku, ãi jak nûkteﬁí studenti mají v oblibû, mÛÏeme recitovat staré pﬁísloví: opakování je matkou moudrosti. Takov˘to student má je‰tû jednu velkou v˘hodu. Tu mÛÏeme
spatﬁovat v budoucích kontaktech na tzv. sociální ekonomiku.
âím ãastûji je student zkou‰en a nemá problém komunikovat
(typ sangvinika), mÛÏe navázat známost se zkou‰ejícím, která
se mu, jak jsem jiÏ uvedl, mÛÏe do budoucna hodit. Podívejme
se na jeden zcela „reáln˘“ pﬁíklad: Moudr˘ student si neví rady
s otázkou za 320 000,–, coÏ, jak v‰ichni víme, je záchytn˘ bod.
Zb˘vá mu poslední nápovûda, pﬁítel na telefonu. Samozﬁejmû
zavolá své „známosti“ z dob zkou‰kového období na vysoké
‰kole. Ta mu poradí správnû, následnû si odná‰í svou v˘hru,
s pocitem úspû‰ného studia na vysoké ‰kole a s nulov˘mi náklady u‰lé pﬁíleÏitosti.
VraÈme se ale zpût k na‰im v‰edním starostem a ke zcela
novému v˘tisku Xadonie, kter˘ právû drÏíte v rukou. Po dvoumûsíãní odmlce jsme zde opût a tentokrát jsme pro Vás pﬁipravili mnoho zajímavého nejen o dûní na vysoké ‰kole. Asi
nejvût‰ím lákadlem bude rozhovor s Doc. PhDr. Eduardem
Gombárem, CSc. nejen o vûcech soukrom˘ch. âlánek Dr. Stanislava Mare‰e, CSc. Vám poskytne nûkolik dobr˘ch rad
o tom, jak pﬁistupovat k v˘bûru své bakaláﬁské práce. Studentky se mohou nechat inspirovat (mortalita pﬁevy‰uje natalitu,
a to nejen v âR) zprávou o novorozeÀátkách na V·FS a nakonec, co víc si pﬁát, neÏ se podívat do Indie na to, „Co pﬁinesla Ganga“ objektivem pana Ing. Koláãka, pﬁedsedy SR V·FS.
A jedna dobﬁe mínûná rada na závûr: matematika a makroekonomie budou zﬁejmû patﬁit k nároãn˘m pﬁedmûtÛm, kter˘m
se Ïádn˘ student nevyhne. Rada zní: Studujte.
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Nastal ãas k rozhodování,
kolegové studenti
âas nûkomu rychle a jinému pomalu ubíhá a poznenáhlu konãí „poklidné“ zkou‰kové období zimního semestru. Nastávající letní semestr pﬁinese kaÏdému
z Vás, kolegové, jistû nûco nového, zajímavûj‰ího, nároãnûj‰ího nebo i jinak jinaãej‰ího, ale pro Vás, na‰e
„DRUHOROâÁKY“, bude mít v sobû nespornû specifické kouzlo nezbytného rozhodování. PÛjde o volbu
Va‰eho budoucího profesního zamûﬁení - specializaci
(i kdyÏ pochopitelnû pﬁi koneãném „lámání chleba“ na
trhu práce mÛÏe v‰e dopadnout „úplnû jinak“), respektive, v ponûkud skromnûj‰í podobû, o volbu tématu Va‰í bakaláﬁské práce, coÏ by mûlo b˘t s v˘‰e uveden˘m rozhodnutím v bezprostﬁedním, organickém sepûtí.
V realitû pÛjde o to, Ïe nejpozdûji do 23. 2. 2003 musí b˘t
v IS uvedeny v‰echny, jednotliv˘mi oborov˘mi katedrami
vyhla‰ované, oborové specializace, a ve stejném termínu
pak pﬁedloÏeny k v˘bûru i zhruba tﬁi desítky tematick˘ch
okruhÛ bakaláﬁsk˘ch prací, a to stejné provenience. Do
konce bﬁezna si pak kaÏd˘ z Vás musí povinnû vybrat
Va‰emu „srdci nejbliÏ‰í“ specializaci a v kontextu s ní
i pﬁíslu‰n˘ tematick˘ okruh bakaláﬁské práce, kter˘
bude v dal‰ích jednáních upﬁesnûn, a to aÏ do úrovnû konkrétního tématu a jemu odpovídajícímu názvu této práce.
Aby byla zabezpeãena maximální a komplexní informovanost o jednotliv˘ch vyhlá‰en˘ch specializacích, a tím tedy
i moÏnost rozhodnout se teprve po zváÏení v‰ech pro
i proti, bude v IS kromû podrobného studijního plánu, hodinové dotace jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ a zpÛsobÛ jejich zakonãení, souãástí zveﬁejnûné informace i základní charakteristika kaÏdé specializace - anotace, profil jejího absolventa
a moÏnost jeho uplatnûní.

OBOR

SPECIALIZACE

Bankovnictví:

Komerãní bankovnictví
Investiãní bankovnictví
Poji‰Èovnictví

Veﬁejná správa:

Zastupitelská demokracie
V˘kon státní správy v âR
Veﬁejná správa v EU
Energetická politika ve veﬁejné správû
Veﬁejné finance

¤ízení podniku a
podnikové finance: Management a marketing
Podnikové finance
Úãetnictví a audit
¤ízení podniku v energetice.
Volbu jedné z vyhlá‰en˘ch specializací povaÏuje vedení
V·FS nejen za pﬁirozené, ale zároveÀ i nezbytné vyústûní
teoreticko-praktické pﬁípravy studentÛ ve zvoleném, relativnû ‰iroce pojatém oboru. ZároveÀ se zde berou v úvahu
potﬁeby a poÏadavky trhu práce a moÏnosti uplatnûní absolventÛ jednotliv˘ch akreditovan˘ch bakaláﬁsk˘ch studijních programÛ a oborÛ. Vyjadﬁuje to v‰ak také dosaÏenou

úroveÀ jednotliv˘ch studentÛ, studijních oborÛ i pﬁíslu‰ného
studijního roãníku jako celku.
Je pochopitelnû zcela pﬁirozené, Ïe vyhlá‰ené a skuteãnû otevﬁené specializace nemusí b˘t jedno a totéÏ. Z ekonomick˘ch, organizaãních, ale i dal‰ích dÛvodÛ nebude bohuÏel moÏné otevﬁít ty specializace, na které se nepﬁihlásí
alespoÀ stanoven˘ minimální poãet zájemcÛ. Ti, kteﬁí se
dostanou do této situace, se budou muset smíﬁit s doporuãen˘m pﬁesunem do jiné, jimi vybrané specializace pﬁíslu‰ného oboru. S obdobn˘m postupem, byÈ bez moÏnosti
vlastního v˘bûru, budou muset souhlasit i ti, kteﬁí poÏadované rozhodnutí nezrealizují ve stanoveném termínu, nebo
ti, jejichÏ rozhodnutí nebude obsahovat v‰echny poÏadované náleÏitosti. Je tedy jenom na Vás, váÏení kolegové,
abyste se do podobné situace nedostali. Schopnost plnit
uloÏenou povinnost vãas a preciznû by mûla b˘t pﬁitom to
nejjednodu‰‰í. Schopnost pochopit její zámûr a obsah a vyuÏít k tomu v‰ech dostupn˘ch zdrojÛ a informací je pochopitelnû sloÏitûj‰í, ale doufám, Ïe i toho jste za pomoci akademick˘ch a dal‰ích pracovníkÛ V·FS pomûrnû bez problémÛ schopni. A je zde je‰tû jedno, na co byste nemûli zapomínat, a to je lobbing. Zkuste tedy argumenty pﬁesvûdãit
své kolegy, Ïe vámi preferovaná specializace není a nemÛÏe b˘t marginální, ale Ïe je to právû ona, která si zasluhuje nejvût‰í pozornost. K tomu, aby se Vám to povedlo
a pﬁedev‰ím k tomu, abyste si správnû zvolili, Vám pﬁeji
mnoho úspûchÛ.

DOC. ING. ANTONÍN KUBÍâEK, CSC.
prorektor V·FS
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Z v˘zkumné a tvÛrãí ãinnosti V·FS
Od svého vzniku vûnuje V·FS znaãnou pozornost
rozvoji v˘zkumné a tvÛrãí ãinnosti. Její tématické zamûﬁení vychází nejen z obsahové náplnû studijních
oborÛ, jejichÏ v˘uka je hlavním cílem na‰í vysoké
‰koly, ale urãitá ãást v˘zkumné kapacity je zamûﬁena
na problematiku lidského kapitálu a rozvoje lidsk˘ch
zdrojÛ. Vzniká otázka: proã právû tato tématická orientace? Lidsk˘ kapitál ãi lidsk˘ potenciál, eventuálnû lidské zdroje jsou rozhodujícím faktorem podstatnû ovlivÀujícím konkurenceschopnost národní ekonomiky
a v pﬁípadû na‰eho pﬁijetí do Evropské unie jsou i jedním z nejv˘raznûj‰ích moÏn˘ch pﬁínosÛ k rozvoji evropské ekonomiky.
Jedním z fragmentálních v˘zkumn˘ch úkolÛ s touto tématickou orientací byly i studie (vycházející z empirick˘ch
‰etﬁení) zpracované v rámci ﬁe‰ení v˘zkumného projektu
„Perspektivy rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ v regionu severozápadních âech, s dÛrazem na pánevní oblasti a území postiÏená povrchov˘m dob˘váním“. Tento v˘zkumn˘ projekt byl
vypsán Ministerstvem práce a sociálních vûcí v r. 2001.
Hlavním ﬁe‰itelem projektu byl V˘zkumn˘ ústav hnûdého
uhlí sídlící v Mostû, a absolutní vût‰ina v˘zkumn˘ch prací
byla lokalizována do severoãeského regionu.
Koncepãní rámec projektu vycházel z nûkolika závaÏn˘ch skuteãností:
■rRegion Severozápadních âech je jedním z nejvíce postiÏen˘ch nezamûstnaností, kterou zde v˘raznû ovlivnila restrukturalizace prÛmyslov˘ch kapacit.
■rJde o region, kter˘ jako jedin˘ v âeské republice vykázal
v období od roku 1990 do roku 1999 vzrÛst poãtu obyvatel.
■rPoãet lidí s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním je zde ve srovnání s celorepublikov˘m prÛmûrem âeské republiky témûﬁ poloviãní.
■rPodstatná ãást pracovní síly regionu disponuje pouze základním vzdûláním a její profesní kvalifikace je velmi nízká.
Smyslem a cílem studií, které zpracovávala pracovi‰tû
Vysoké ‰koly finanãní a správní, bylo pﬁedev‰ím identifikovat zdroje a pﬁíãiny pomûrnû dlouhodobého pﬁetrvávání
tûchto nepﬁízniv˘ch skuteãností a pﬁispût sv˘mi námûty
k jejich postupnému odstranûní.
Souãástí zpracování studií bylo i zmapování situace v rozvoji vzdûlávací soustavy ve sledovaném regionu. Zde se
daly nalézt nûkteré zajímavé symptomy, které mohou b˘t
pﬁínosem k objasnûní daného stavu. Mezi jin˘m se ukázalo,
Ïe v regionu je pomûrnû málo stﬁedních ‰kol zamûﬁen˘ch na
„v‰eobecné vzdûlání“ (gymnázií), - ve srovnání s celorepublikov˘m prÛmûrem dosahují poãtu pﬁibliÏnû 60%. Znaãné rezervy jsou rovnûÏ ve zmûnách oborového zamûﬁení a optimalizaci sítû stﬁedních odborn˘ch ‰kol. Tato okolnost zpÛsobuje, Ïe ve srovnání s ostatními regiony âeské republiky
(i republikov˘m prÛmûrem) je zde v˘raznû ménû poãetná
základna potencionálních zájemcÛ o vysoko‰kolské studium. ZváÏíme-li, Ïe (jak rovnûÏ ukázal v˘zkum) v hodnotov˘ch preferencích populace v daném regionu je v˘znam
a dÛleÏitost vzdûlání ﬁazena do spodní ãásti hodnotového
Ïebﬁíãku, a Ïe existuje pomûrnû úzké spektrum moÏností
studia v rámci terciárního vzdûlávání, které region nabízí, je
cesta k vysvûtlení nízkého poãtu vysoko‰kolákÛ v populaci
zﬁejmá.
Varovná v‰ak je skuteãnost, Ïe od druhé poloviny devadesát˘ch let podíl vysoko‰kolákÛ v populaci regionu se nezvy‰uje, spí‰e mírnû klesá, a to i pﬁi (rovnûÏ mírném) vzrÛstu populace, k nûmuÏ zde v prÛbûhu devadesát˘ch let
do‰lo. Znamená to, Ïe tento ukazatel (procento vysoko-
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‰kolsky vzdûlan˘ch lidí v regionu) se stále vyvíjí neÏádoucím smûrem.
Terciární sféra vzdûlávání je v regionu pﬁedstavována
vy‰‰ími odborn˘mi ‰kolami a vysok˘mi ‰kolami. Z deseti
vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol, které se zde nachází, není ani
jedna ‰kola ekonomického nebo technického zamûﬁení. Ze
„stabilních“ vysok˘ch ‰kol zde do roku 2001 pÛsobila
pouze jediná veﬁejná vysoká ‰kola sídlící v regionu a to
Univerzita J. E. Purkynû, v jejímÏ rámci je i Ekonomickosociální fakulta. Rozhodující podíl ve struktuﬁe studentÛ
této vysoké ‰koly (témûﬁ 2/3 z celkového poãtu) tvoﬁí v‰ak
posluchaãi pedagogické fakulty. Potﬁeba regionu vzhledem k probíhajícím restrukturalizacím v ekonomicko-v˘robní oblasti v‰ak vyÏaduje ponûkud jinou strukturu vysoko‰kolsky kvalifikované pracovní síly.
¤e‰ení této situace je podmínûno rozvojem a strukturálními zmûnami v oblasti terciárního a pﬁedev‰ím vysokého
‰kolství. Takovéto ﬁe‰ení je víceménû nutné, ale dlouhodobé. ProtoÏe je tﬁeba dosáhnout aspoÀ ãásteãn˘ch zlep‰ení v kvalifikaãní, profesní a vzdûlanostní struktuﬁe lidsk˘ch zdrojÛ v regionu i v relativnû krátké dobû (je to jeden
z ãinitelÛ podstatnû zvy‰ujících atraktivitu regionu pro potenciální investory), byla v rámci na‰ich sledování, vûnována pozornost i zefektivnûní a optimalizaci ãinností vzdûlávacích organizací a institucí, které nepatﬁí do ‰kolské
vzdûlávací soustavy a které v souãasné dobû v regionu pÛsobí. Zde jsme se v‰ak setkávali s velmi sloÏitou situací
pokud jde o zmapování obsahového zamûﬁení, ale zejména kvality jejich ãinností.
Zmínili jsme se pouze o jednom z mnoha problémÛ,
které studie identifikovala a pﬁinesla námûty k jeho ﬁe‰ení.
Zvolili jsem tento problém proto, Ïe jeho ﬁe‰ení je jedním
z podstatn˘ch faktorÛ pro zlep‰ení konkurenãní pozice regionu a s jeho analogií se setkáváme i v dal‰ích regionech
âeské republiky. Na v˘sledky, které jsou obsaÏeny ve v˘stupních studiích projektu „Perspektivy rozvoje lidsk˘ch
zdrojÛ v regionu severozápadních âech“ navazují i v˘zkumné aktivity Vysoké ‰koly finanãní a správní v tomto
roce, v rámci dal‰ího v˘zkumného projektu vyhlá‰eného
opût Ministerstvem práce a sociálních vûcí.

PROF. PHDR. VLADIMÍR âECHÁK, CSC.
rektor
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Produkty bank pro studenty
Peníze. Vysloví-li se slovo peníze, kaÏd˘ si pod tímto pojmem mÛÏe
vybavit nûco jiného. Nûkoho napﬁíklad napadne: „Kdybych mûl sto milionÛ, co já bych s nimi asi tak dûlal.“ Dal‰í si mÛÏe ﬁíci: „Peníze nepotﬁebuji, nicménû bez penûz Ïivot pﬁeci jen nejde, mnû by ale staãilo jen
na dobré Ïití.“ AÈ uÏ se vám v této souvislosti vybaví cokoliv, dáte mi
jistû za pravdu, Ïe ten, kdo nûjaké „ty“ peníze má, a umí s nimi zacházet, má z poloviny vyhráno a bude pﬁipraven na eventuální nepﬁedvídatelnosti. V˘‰e zmínûné platí více ãi ménû pro kaÏdého ãlovûka pohybujícího se v trÏní ekonomice. Existuje mnoho moÏností, jak˘m zpÛsobem o své peníze peãovat. Dne‰ní doba nám nabízí nepﬁeberné moÏnosti, s mnoÏstvím komerãních bank poskytujících produkty, peãující
o na‰e úspory, investiãních spoleãností ãi rÛzn˘ch poji‰Èovacích spoleãností atp.
Z tohoto nepﬁeberného mnoÏství moÏností jsme vybrali produkty
ãtyﬁ komerãních bank na ãeském trhu, zamûﬁené na studenta. V˘bûr
byl proveden dle poãtu klientÛ a celkového postavení banky (âeská
spoﬁitelna, âSOB, KB plus nová moderní banka, zamûﬁená na mladé
lidi, E-Banka). Tento pﬁíspûvek mÛÏete brát jako jednu z mnoha moÏností, jak financovat va‰e vysoko‰kolské studium.

STUDENTSKÉ KONTO
KOMERâNÍ BANKY
KONTO GAUDEAMUS je konto speciálnû pﬁipravené pro studenty.
Úãet slouÏí k pravidelnému i nepravidelnému ukládání úspor, k realizaci
hotovostních a bezhotovostních plateb
nesouvisejících s podnikáním.
Co Vám povolí:
■rzdarma získáte mezinárodní elektronickou platební Styl kartu Maestro
Gaudeamus
■rkonto Gaudeamus je úroãeno vy‰‰í
úrokovou sazbou
■rúãet si mÛÏete zaloÏit bez poãáteãního vkladu
■rpo 3 mûsících vedení úãtu si mÛÏete zaÏádat o nezaji‰tûn˘ povolen˘
debet ve v˘‰i 10000 Kã.
■rsouãástí konta Gaudeamus je Expresní linka zdarma po celou dobu
vedení úãtu
■rkonto Gaudeamus umoÏÀuje efektivní komunikaci s bankou prostﬁednictvím produktu internetového bankovnictví mojebanka
■rmoÏnost zadávání plateb SIPO
■rmoÏnost placení poplatkÛ za sluÏby
TELECOM
■rzadávání stál˘ch plateb nebo provedení jednotliv˘ch a hromadn˘ch pﬁíkazÛ k úhradû
■rkaÏdoroãnû je na konto pﬁipisována

úroková prémie, jejíÏ v˘‰e po zdanûní
ãiní 333,- Kã
Podmínky pro získání studentského konta Gaudeamus
■rúãastníci jsou studenty ﬁádného
nebo kombinovaného studia na stﬁední ‰kole (studium zakonãené maturitní
zkou‰kou), vy‰‰í odborné ‰kole, konzervatoﬁi, vysoké ‰kole a studenty
postgraduálního studia na vysoké
‰kole v âR
■rvûk 18 - 26 let, obãan âR
Úvûr od Komerãní banky Gaudeamus
Úvûr Gaudeamus je úvûr pro studenty vysok˘ch ‰kol, vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol a studií MBA v tuzemsku
i zahraniãí. Úvûr je poskytován jako
hotovostní, av‰ak lze ãerpat i bezhotovostnû na úhradu ‰kolného (bezhotovostní ãerpání je vyÏadováno vÏdy
u studia MBA).

osoby obãana (nejlépe rodiãÛ studenta), zástavním právem k pohledávce,
formou vinkulace stavebního spoﬁení u VSS KB .
ãerpání úvûru
Jednorázovû nebo postupnû - pﬁevod finanãních prostﬁedkÛ na konto
Gaudeamus nebo na jin˘ bûÏn˘ nepodnikatelsk˘ úãet klienta veden˘
u KB, v pﬁípadû bezhotovostního ãerpání pﬁímo na úãet ‰koly. Minimální
ãástka pro jedno ãerpání je 20 000 Kã
(platí pro postupné ãerpání).
splácení úvûru
Úvûr je moÏno splácet:
po ukonãení studia - po dobu studia
jsou mûsíãnû hrazeny pouze úroky
z vyãerpané jistiny úvûru, po ukonãení
studia probíhá splácení pravideln˘mi
mûsíãními anuitními splátkami
ihned po jednorázovém vyãerpání
úvûru - úvûr je splácen formou mûsíãních anuitních splátek (vÏdy u studia
MBA). Maximální doba splatnosti je
stanovena na 10 let od data podpisu
smlouvy o úvûru.
úroková sazba
Úroková sazba je stanovena jako
pevná, tzn. nemûnná po celou dobu
trvání úvûrového obchodu za pﬁedpokladu dodrÏení podmínek Smlouvy
o úvûru.
Po 3 mûsících vedení úãtu si mÛÏete zaÏádat o nezaji‰tûn˘ povolen˘
debet ve v˘‰i 10 000 Kã.
Komu je konto urãeno:
fyzick˘m osobám obãanÛm splÀujícím následující podmínky: trval˘ pobyt
na území âeské republik, vûk od 18
do 26 let jsou studenty ﬁádného nebo
kombinovaného studia na stﬁední
‰kole (studium zakonãené maturitní
zkou‰kou), vy‰‰í odborné ‰kole, konzervatoﬁi, vysoké ‰kole a studenty
postgraduálního studia na vysoké
‰kole v âR

v˘‰e úvûru
STUDENTSKÉ KONTO âSOB

Minimální v˘‰e úvûru je stanovena
ãástkou 50 000 Kã.
Maximální v˘‰e úvûru je limitována
ãástkou 500 000 Kã v pﬁípadû anuitního splácení zahájeného ihned po jednorázovém vyãerpání úvûru a ãástkou
150 000 Kã v pﬁípadû odloÏené splátky jistiny bûhem studia.

V‰em studentÛm vysok˘ch ‰kol,
kteﬁí splÀují podmínky poskytování,
k pohodlné obsluze osobních financí komplexní ﬁe‰ení finanãních potﬁeb.

zaji‰tûní úvûru

Podmínky poskytování

U úvûru Gaudeamus banka vÏdy
vyÏaduje zaji‰tûní do celé v˘‰e poskytnutého úvûru. Úvûr lze zajistit:
ruãitelsk˘m prohlá‰ením fyzické

Student ﬁádného studia na tuzemsk˘ch a zahraniãních vysok˘ch ‰kolách ve vûku od 18 do 30 let
Doklady a údaje nutné k zaloÏení

Komu je produkt urãen

5
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âSOB Studentského konta: doklady
k prokázání totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz, cestovní pas, prÛkaz poji‰tûnce,
rodn˘ list) potvrzení o studiu na vysoké ‰kole
Jaké v˘hody Vám pﬁinese:
1. vedení osobního úãtu s v˘hodnou
úrokovou sazbou umoÏÀující hotovostní a bezhotovostní platební styk
(jednorázové a trvalé pﬁíkazy
k úhradû a inkasu, napﬁ. bezhotovodstní úhrady kolejného, menzy,
SIPO, telefonního úãtu)
2. zﬁízení, vedení úãtu a mûsíãní v˘pisy po‰tou zdarma
3. moÏnost poskytnutí povoleného
pﬁeãerpání osobního úãtu
4. první mezinárodní platební karta
Maestro Student zdarma
5. moÏnost vyuÏití ﬁady produktÛ z nabídky âSOB za zv˘hodnûn˘ch podmínek - âSOB Elektronické bankovnictví, âSOB Termínovan˘ vklad,
âSOB Spoﬁící úãet
6. moÏnost obchodování na Burze
cenn˘ch papírÛ Praha, a.s., a RMS
7. moÏnost vyuÏít sluÏeb âeskomoravské stavební spoﬁitelny a IPB
Poji‰Èovny
8. karta ISIC opravÀující drÏitele k v˘razn˘m slevám pﬁi cestování, vzdûlávání, zábavû ve 100 zemích svûta
vãetnû âR - zdarma první vydání
âSOB Spotﬁebitelsk˘ úvûr
v˘hody: okamÏité uspokojení potﬁeb bez nutnosti dlouhodobû spoﬁit
nabídku moÏností:
■rfinancovat bydlení nebo vlastní vybavení
■rpoﬁídit nebo rekonstruovat nemovitosti
■rnákup nového nebo ojetého automobilu
■rfinancování dovolené, tuzemského
a zahraniãního studia apod.
(viz tabulka)
ZpÛsob splácení úvûru si mÛÏeme
sami zvolit z následujících 2 variant:

STUDENTSKÉ KONTO
E-BANKY

STUDENTSKÉ KONTO
âESKÉ SPO¤ITELNY

Úãet pro studenty je standardním
osobním úãtem, kter˘ je ov‰em
v mnoha ohledech zv˘hodnûn. JestliÏe jako studenti rovnûÏ sami podnikáte, mÛÏete si zaloÏit také firemní úãet,
u nûhoÏ vás také poplatkovû zv˘hodníme.

■rprÛbûÏné financování studijních potﬁeb prostﬁednictvím kontokorentu
(uvûru) ve v˘‰i 10.000,- Kã, kter˘ získáte ihned pﬁi zaloÏení úãtu a to bez
ruãitelského závazku

V˘hody produktu
■rStudentsk˘ program je poplatkovû
veden jako cenov˘ program Plus.
■rPau‰ální poplatek za vedení úãtu je
sníÏen aÏ na 19 Kã.
■rPau‰ální poplatek za vedení druhého - firemního úãtu je sníÏen aÏ na
79 Kã.
■rElektronická platební karta s mezinárodní platností Maestro Cirrus je vydána zdarma a první rok i vedena
zdarma.
■rIhned pﬁi zaloÏení úãtu je moÏné poÏádat o pﬁidûlení Osobní úvûrové
linky, kontokorentního úvûru do v˘‰e
10 000 Kã, pokud jako ruãitelé vystupují rodiãe.
■rZdarma získáte studentskou slevovou kartu ISIC.
■rZv˘hodnûná nabídka od spoleãnosti T-Mobile
Podmínky získání studentského
konta STUDENT:
1. Student denního studia S·, VO·,
V·
2. 1 x roãnû dodání potvrzení o studiu
3. Vûk maximálnû 26 let
Pro získání úvûrov˘ch produktÛ
nutn˘ vûk vy‰‰í neÏ 18 let a obãanství v âR
ZpÛsob získání:

■rmoÏnost provádûní hotovostních
a bezhotovostních operací pomocí
jednorázov˘ch platebních pﬁíkazÛ
■rv˘bûr a vklad hotovosti lze uskuteãnit na jakékoli poboãce âeské spoﬁitelny a díky rozsáhlé síti poboãek
âeské spoﬁitelny máte umoÏnûn
snadnûj‰í pﬁístup k finanãním prostﬁedkÛm
■rsjednání trvalého pﬁíkazu k úhradû,
souhlasu s inkasem pro pravidelnû se
opakující platby (napﬁ. pro úhrady za
ubytování, stravování, ‰kolného,
apod.)
■rsjednání trvalého pﬁíkazu k regulaci
zÛstatku úãtu SPOROEFEKT
■rprovádûní bezhotovostních operací
v tuzemsku prostﬁednictvím platební
karty vydané k úãtu, které lze pouÏít
k placení zboÏí nebo sluÏeb v obchodech,
■rv˘bûr hotovosti v nejrozsáhlej‰í sítí
bankomatÛ v âeské republice
■rmoderní, bezpeãn˘ a rychl˘ zpÛsob
nakládání s prostﬁedky na úãtu pﬁes
telefon a poãítaã prostﬁednictvím sluÏeb pﬁímého bankovnictví a to bez
ohledu na otevírací dobu poboãek
âeské spoﬁitelny:
■rvÏdy k 31. 12. kaÏdého kalendáﬁního roku je spoﬁitelnou na úãet Sporostudent pﬁipsána prémie ve v˘‰i 400,Kã
■rpﬁístup k finanãním prostﬁedkÛm 24
hodin dennû
Podmínky získání produktu

Pﬁi zakládání úãtu v klientském centru pﬁedáte bankéﬁi potvrzení o studiu,
a pokud splÀujete i ostatní podmínky,
osobní bankéﬁ vám úãet zaloÏí, pﬁipraví va‰i platební kartu a v‰e podrobnû
a názornû vysvûtlí.

■ranuitní splácení - celou dobu platíte stále stejnou ãástku vãetnû úrokÛ
■rlineární splácení - splácená ãástka se sniÏuje tak, jak se sniÏuje splácená jistina

1. prokázání ﬁádného denního studia
na vysoké ‰kole (pﬁedloÏením V˘kazu o studiu - indexu a potvrzením
‰koly o ﬁádném denním studiu nebo
o prezenãní formû studijního programu)
2. sloÏení minimálního vkladu
3. platn˘ prÛkaz totoÏnosti
Byl pouÏit materiál z oficiálních stránek v˘‰e uveden˘ch bank.

RADEK BU·TA, DAVID ·ÍMA

DRUH ÚVùRU âSOB
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Úvûr

Krátkodob˘

Stﬁednûdob˘

Stﬁednûdob˘

Dlouhodob˘

Koupû a rekonstrukce

Do 1 roku

1 - 3 roky

3 - 5 let

5 - 7 let

rekreaãní nem.

20.000,-

20.000,-

51.000,-

neposkytují

A financování studia

-

-

-

(i zahraniãního)

500.000,-

500.000,-

500.000,-
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Co moÏná nevíte
o Vladimíru Hronovi
O druhé lednové nedûli tﬁetího
roku tﬁetího tisíciletí se v Národním domû na praÏském Smíchovû
konal jiÏ tﬁetí spoleãn˘ ples Bankovní akademie a Vysoké ‰koly finanãní a správní. Ples se dle mínûní jeho organizátorÛ i úãastníkÛ
vydaﬁil. K hvûzdám pestrého programu pﬁíjemnû stráveného veãera patﬁil Vladimír Hron, kterého
mnozí z nás znají napﬁíklad ze zábavného poﬁadu „Hvûzdy, které
nehasnou“, uvádûného na obrazovkách âeské televize. VyuÏili
jsme jeho pﬁítomnosti na na‰em
plese a poloÏili mu nûkolik otázek,
abychom ho trochu blíÏe pﬁedstavili ãtenáﬁÛm Xadonie.

■rJe obtíÏné v souãasné dobû prorazit jako baviã a imitátor?
V této zemi je obtíÏné prorazit jakkoliv. Platí to i o mé profesi, které slangovû ﬁíkáme entertainer a která sluãuje profesi moderátora, herce a imitátora. Nejlépe asi podstatu vûci v na‰í
mateﬁ‰tinû vyjadﬁuje hovorové slovo
„baviã“. Prosadit se jako „baviã“ je asi
nesnadné v‰ude na svûtû. U nás je to
ale o to tûÏ‰í, Ïe v ãeském show businessu platí specifická pravidla, jimÏ
musíte pﬁijít na kloub a poznat, o co je
zde právû zájem, jak se to ãi ono má
dûlat, s k˘m se pﬁátelit, komu je lépe
se vyhnout atp. Hlavní ale asi je pouãit se z eventuálních nezdarÛ a nevzdávat to. To jsem si ovûﬁil sám na
sobû. Zkou‰el jsem v‰echno moÏné.
Nakonec mi do‰lo, Ïe je moc dÛleÏité,

aby si vás vãas pov‰imnul ten správn˘
ãlovûk. K tomu je ov‰em mnohdy zapotﬁebí obrovská dávka ‰tûstí a já to
‰tûstí mûl. ZaÈukal jsem na ty správné
dveﬁe a v branÏi díky tomu pÛsobím uÏ
dobr˘ch patnáct let.
■rVût‰ina ãesk˘ch hercÛ a zpûvákÛ
se rekrutuje z ﬁad absolventÛ nûjaké konzervatoﬁe. Co byste nám
mohl ﬁíci o svém vzdûlání?
Mám ukonãené úplné stﬁedo‰kolské
vzdûlání. Po maturitû jsem to nejprve
zkou‰el na DAMU. Tam mne ale nepﬁijali, a protoÏe jsem se chtûl vyhnout
vojnû, která tehdy byla povinná, podal
jsem pﬁihlá‰ky na nûkolik vysok˘ch
‰kol. Byl jsem pﬁijat na pedagogickou
fakultu, ale to jsem bral jen jako úhyb-

Radek Bu‰ta a David ·íma pﬁi rozhovoru.

n˘ manévr, abych nemusel nastoupit
na vojnu a abych se mohl v pﬁí‰tím
roce opût pokusit proniknout na
DAMU. V té dobû ale bylo málo uãitelÛ a zam˘‰len˘ pﬁestup na DAMU mnû
vedení pedagogické fakulty nepovolilo. Uãitelem jsem b˘t nechtûl, a tak
jsem nakonec musel narukovat na
vojnu. Systematické herecké ani hudební vzdûlání tudíÏ nemám. V‰e, co
jsem se nauãil, jsem získal praxí. Nûjak˘ ãas jsem napﬁíklad pÛsobil jako
loutkoherec, hrál jsem také v kamenném divadle, vystupoval jsem v kabaretu a zpíval s rÛzn˘mi hudebními tûlesy.
■rZnamená to, Ïe jste svého druhu
ãesk˘ „selfmade man“?
Ano. Dá se to tak s trochou nadsázky ﬁíci. Dle doslovného pﬁekladu tohoto anglického v˘razu jsem vlastnû
muÏ, kter˘ sám sebe udûlal.
■rZﬁejmû skoro kaÏd˘ zná vá‰
poﬁad v âeské televizi „Hvûzdy,
které nehasnou“. Kde jinde je‰tû
vystupujete?
Nyní jezdím po celé republice s recitálem „Abeceda hvûzd“. Druhé pokraãování tohoto recitálu má mít vbrzku
premiéru a budu tak mít moÏnost vystupovat v ãesk˘ch divadlech se
dvûma pﬁedstaveními tohoto typu.
Uvidíte-li nûkde na plakátech pozvánku na „Abecedu hvûzd“, budu potû‰en, stanete-li se náv‰tûvníky tohoto
mého poﬁadu. V divadelních vystoupeních je tedy nyní tûÏi‰tû mé práce.
Rád ale pﬁijímám i pozvání k vystoupení na rÛzn˘ch firemních veãírcích,
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plesech a podobnû, ãehoÏ dÛkazem je
i má dne‰ní pﬁítomnost na va‰em
plesu.
■rPro jaké publikum nejradûji vystupujete?
Nejradûji vystupuji pro divadelní
publikum, které pﬁi‰lo na pﬁedstavení
kvÛli mnû. Na plesech je to nûco jiného. Tam b˘vá více úãinkujících, je tam
více Ïánrov˘ch odli‰ení, protoÏe
kaÏd˘ má rád nûco jiného. Trefit se
tudíÏ do vkusu plesového publika není
tudíÏ nikterak snadné i kdyÏ to zatím
pro mne dopadlo vesmûs dobﬁe. Aãkoliv dávám pﬁednost divadelnímu
obecenstvu, plesové publikum mám
rovnûÏ rád. Na plesech vládne pﬁátelská atmosféra, lidé se chtûjí bavit, tanãit, zpívat a vyvádût.
■rScénáﬁe divadelních ãi televizních poﬁadÛ mívají mnoho stran.
Nauãit se text scénáﬁe klade nemalé nároky na pamûÈ. Studenti
ve zkou‰kovém období také musí
namáhat svou pamûÈ, aby si zapamatovali co nejvíce studijního
materiálu. Mûl byste nûjakou
radu pro studenty, jak se mají
uãit?
V dobách, kdy jsem je‰tû nav‰tûvoval ‰kolu, bylo pro mne nejideálnûj‰ím
zpÛsobem uãení napsat, resp. pﬁepsat
si doma látku, kterou jsem se mûl nauãit. KdyÏ jsem si to psal, tak tím jsem
se zároveÀ uãil. Napﬁíklad u fyziky,
kterou jsem rád nemûl, mi tato metoda
uãení velmi pomáhala. Nyní, kdyÏ se
uãím nûjakou píseÀ, tak si ji nahraji
a mnohokrát si ji pﬁehrávám. Dûlám to

tak dlouho, dokud mi nevleze do
hlavy. PíseÀ se tedy uãím na bázi zvukové pamûti a souãasnû vyuÏívám
takzvané fotografické pamûti a to tak,
Ïe se dívám na text písnû. Scénáﬁe se
uãím tak, Ïe si je pﬁeﬁíkávám nahlas
a to i kdyÏ jdu po ulici. SnaÏím se
zkrátka kombinovat memorování s vizuální a zvukovou sloÏkou pamûti. To
se mi osvûdãuje.

■rSinatra byl ov‰em také znám˘
sv˘m vﬁel˘m vztahem k Ïenám.
Co mi na to ﬁeknete? Je v tomto
ohledu Va‰ím vzorem?
No comment. Odpovím slovy Oldﬁicha Nového: „O tom gentleman nikdy
nehovoﬁí“. Navíc jsem ‰Èastnû Ïenat.
Nehledû na to, Ïe v práci, kterou
dûlám, je tﬁeba znaãného nasazení.
A já svou práci dûlám naplno.

■rMáte nûjaké pﬁedsevzetí?
Mám ve zvyku naloÏit si velké dávky
rÛzn˘ch pﬁedsevzetí. V tomto roce
bych ale hlavnû chtûl uskuteãnit dvû
pﬁání. M˘m prvním velk˘m pﬁáním je
sehnat nûkoho, kdo by se mnou ‰el do
filmového projektu, kter˘ bude vycházet z mého scénáﬁe, k nûmuÏ bych
sloÏil muziku a v nûmÏ bych si i zahrál.
A druh˘m snem pro leto‰ní rok je
vydat vlastní CD s hudbou, kterou momentálnû dûlám.

■rA je‰tû poslední otázka. Vybíráte
si hosty do televizního poﬁadu
sám?
Poﬁad vzniká pod taktovkou reÏiséra
- a dá se ﬁíci, Ïe i scenáristy a dramaturga - Franti‰ka Poláka. Vût‰inou pﬁíprava poﬁadu probíhá takto: Zavoláme
si, dohodneme se na tom, co má dan˘
poﬁad obsahovat a kdo by tam mûl vystupovat. Nakonec to ale dopadne tak,
Ïe nûkdo nemÛÏe pﬁijít, i kdybych si to
sebevíc pﬁál. TakÏe je to taková sázka
do loterie a my ãasto musíme hledat
nûkoho jiného. Obvykle to ale je
osoba, ke které mám nûjak˘ vztah
osobní ãi repertoárov˘. Poﬁad musí mít
nûjakou koncepci, a jelikoÏ toto ãíslo
obãasníku va‰í ‰koly vyjde aÏ koncem
února, mohu jiÏ nûco o koncepci pﬁipravovaného poﬁadu prozradit. Abychom neustále neopakovali to samé,
rozhodli jsme se poﬁad zasvûtit tvorbû
tﬁicát˘ch a ãtyﬁicát˘ch let. Pevnû vûﬁíme v dobrou diváckou odezvu.

■rJakou osobnost nejradûji imitujete?
Imituji v souãasné dobû hodnû postav. JelikoÏ se ale vûnuji pﬁedev‰ím
zpûvu, nejradûji napodobuji Franka Sinatru. On je pro mne vzorem toho, co
dûlám. Zaãínal jako kabaretiér a imitátor sv˘ch slavn˘ch kolegÛ, takÏe si
pro‰el nûãím podobn˘m jako já.
■rZnamená to, Ïe napodobujete
i jeho Ïivotní styl?
Ve v‰em urãitû ne. Frank Sinatra byl
velk˘ bouﬁlivák a ve svém Ïivotû
hodnû pil. Já jsem abstinent, takÏe
v pití se mu rovnat nechci.

Pﬁejeme úspûch a dûkujeme
za rozhovor.

RADEK BU·TA, DAVID ·ÍMA

Program MBA na V·FS zahájen!
Poãínaje lednem 2003 nabízí V·FS ve spolupráci se City University of
Washington (CU) nov˘ druh MBA programu pro ‰piãkové manaÏery. Ve
dnech 24. - 26. ledna byl zahájen první bûh tohoto programu kurzem „ManaÏerská komunikace“, kter˘ vedl lektor CU profesor James Caldwell. Do
prvního bûhu programu MBA se pﬁihlásilo 15 posluchaãÛ, vesmûs absolventÛ vysok˘ch ‰kol, kteﬁí museli úspû‰nû sloÏit pﬁedepsan˘ test z angliãtiny. Podmínka v˘borné znalosti angliãtiny je naprosto nezbytná vzhledem
k tomu, Ïe celá v˘uka je vedena pouze v angliãtinû. Dal‰í kurz „ManaÏerská ekonomie“ probûhne v únoru, opût pod vedením lektora z CU, profesora Juvenala Joveta.
V·FS spolu se CU plánují otevﬁít
kaÏd˘ kalendáﬁní rok celkem 3 bûhy
tohoto studia, a to v lednu, dubnu
a v záﬁí. Pokud studující zjistí, Ïe jeho
pracovní nasazení mu na urãitou dobu
nedovoluje pokraãovat ve studiu tak,
jak by potﬁeboval, mÛÏe studium pﬁeru‰it a pokraãovat s dal‰ím bûhem studia - o 3, eventuálnû o 6 mûsícÛ pozdûji. NaváÏe znovu na svÛj kurz,
i kdyÏ s jin˘mi spoluÏáky. Po této
stránce nabízí program maximální flexibilitu tak, aby co nejvíce vyhovoval
potﬁebám ãasovû velmi vytíÏen˘ch
manaÏerÛ.
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Program MBA dále umoÏÀuje specializaci, kterou si kaÏd˘ student
zvolí podle svého profesního zamûﬁení. Po ukonãení v‰eobecné ãásti,
která se skládá z 10 klasick˘ch
kurzÛ, jako je napﬁ. oblast úãetnictví,
ekonomie, marketingu atd., si student zvolí dal‰í specializaci. General
Management zahrnuje kurzy: Operaãní management, ¤ízení lidsk˘ch
zdrojÛ, ManaÏerské vedení a Projektov˘ management. Specializace Financial Management zahrnuje kurzy:
Investiãní management, Finanãní
anal˘za, PenûÏní a finanãní trhy a Fi-

nanãní management. Po ukonãení
v‰ech kurzÛ studenti obou specializací spoleãnû absolvují závûreãn˘
shrnující kurz.
To, co ãiní tento program jedineãn˘m, je pﬁedev‰ím jeho v˘hodn˘ harmonogram a pruÏnost, která plnû respektuje potﬁeby ãasovû velmi vytíÏen˘ch pracovníkÛ, zejména na manaÏersk˘ch pozicích. Celé studium se
skládá z 15 samostatn˘ch kurzÛ, které
jsou ãasovû rozvrÏeny do 18 mûsícÛ.
Studenti tak absolvují jednou mûsíãnû
víkendové soustﬁedûní v rozsahu 20
hodin.
Zb˘vajících 10 hodin mûsíãnû je vyhrazeno na zpracování projektové
práce a na individuální konzultace
s profesorem. KaÏd˘ kurz konãí písemn˘m testem. PﬁestoÏe V·FS je hlavním organizátorem tohoto studia MBA,
vût‰ina profesorÛ je z ﬁad lektorského
sboru City University.

RNDR. PETR BUDINSK¯, CSC.
prorektor V·FS
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„Já bych chtûl mít tvé foto...“
a v IS.VSFS.cz aneb
co nového v informaãním systému V·FS
Star˘ evergreen nám pﬁedznamenává pﬁipravovanou akci, která obohatí
ná‰ Informaãní systém. Doposud slepé rámeãky urãené pro fotografie
v‰ech lidí z V·FS by se co nevidût mûly rozzáﬁit jejich podobenkami, které
buì jiÏ odevzdali (studenti pﬁi prvních zápisech) nebo je‰tû odevzdají.
Fotografie v Informaãním systému
má své poslání a místo. Budeme mít
moÏnost poznat se navzájem ze
v‰ech koutÛ na‰í V·FS (Praha, Most
a Kladno), pedagogové se studenty
a naopak pro komunikaci v pﬁítomnosti a jako sentimentální vzpomínka na
uprchlého studenta ãi úspû‰ného absolventa. Zkrátka kouzlo fotografie
nám je‰tû dlouho nevyprchá a zvûãnûná podoba ve ‰kolním Informaãním
systému zde bude uloÏena pro potﬁeby identifikace a chránûna pﬁed zneuÏitím nepovolan˘mi osobami. Pracovníci V·FS pÛjdou pﬁíkladem a v prÛbûhu února 2003 by mûla vzniknout
galerie akademikÛ, vedení ‰koly
a v‰ech ostatních pracovníkÛ. Studenti si vzpomenou, Ïe pﬁi zápisech odevzdávali fotografie, 1 x do indexu a 1
x do ‰kolní evidence, která je jiÏ kompletnû vedena v IS.VFS.CZ. Ve‰keré
reklamace na v˘mûny pÛvodních fotografií ãi v pﬁípadû omylu zveﬁejnûného
fota (mÛÏe se pﬁi zadávání pﬁes 1200

studentÛ stát) bude ﬁe‰it pan Martin
Edl v Praze a povûﬁené osoby
v Mostû a na Kladnû. A kdo náhodou
fotografii neodevzdal, nechÈ tak vbrzku uãiní. Zveﬁejnûní fotografií bylo kodifikováno Rozhodnutím G¤ ã.
31/2003.A protoÏe v Ïivotû není nic
zadarmo, fotku ostatních uÏivatelÛ IS
mÛÏete vidût jen tehdy, kdyÏ zpﬁístupníte svoji vlastní fotografii.
Dal‰í staronovou vûcí bude zadávání rozvrhÛ do urãené aplikace MÛj rozvrh. Koordinaãnímu v˘boru se podaﬁilo
organizaãnû zajistit pomûrnû sloÏitou
agendu pro zadávání rozvrhÛ a vytvoﬁit tak pﬁedpoklady pro tuto pravidelnou ãinnost, ke které budou pﬁizvání
i pomocníci z ﬁad studentÛ. Na semestr léto 2003 v‰ak budou je‰tû existovat
i tradiãní papírové rozvrhy.
Pﬁipravuje se rovnûÏ aktivace aplikace Kontakty, kde naleznete místní
i telefonické spojení na jednotlivé pracovníky V·FS, nebo na urãitá pracovi‰tû (sekretariáty apod.). Souãástí

aplikace je i tvorba voliteln˘ch telefonních seznamÛ.
Publikaãní ãinnost a event. Ïivotopisy na‰ich akademikÛ by mûly doplnit
jejich prezentaãní stránky v aplikaci
Lidé (viz aplikace V˘zkum a v˘voj).
Anketa na vyuÏití IS.VSFS.CZ pﬁinesla podnût ke zlep‰ení aplikace Dokumenty, o jejíÏ lep‰í uspoﬁádání jsme
se jiÏ pokusili na zaãátku akademického roku. Najdete zde ve‰keré potﬁebné návazné vnitﬁní pﬁedpisy. Základní
vnitﬁní pﬁedpisy, které jsou registrovány M·MT âR, jsou tradiãnû umístûny
na www.vsfs.cz. Tam najdete Statut,
Studijní a zku‰ební ﬁád, Stipendijní ﬁád
a Disciplinární ﬁád. Na dokumentovém
serveru jsou umístûny rovnûÏ v‰echny
metodické listy pro kombinované studium a dal‰í potﬁebné informace. Prozatímnû tam byly umístûny i rozvrhy
kombinovaného studia.
Na závûr je tﬁeba zdÛraznit, Ïe Studijní a zku‰ební ﬁád V·FS kodifikoval
jako povinnost pro v‰echny pracovníky i studenty V·FS Informaãní systém
vyuÏívat a sledovat, vãetnû e-mailové
korespondence.

BC. RADOSLAVA âERNÁ
vedoucí studijního oddûlení

Slu‰í se
opût ozvat
Abych nepráskala poﬁád na jiné, prásknu také nûco
na sebe.
V okamÏiku, kdy jsem nastupovala na tuto ‰kolu, jsem
byla zrovna, jak se dnes modernû ﬁíká „down“. Musím
ov‰em konstatovat, Ïe studenti, a to zejména „moje první
- dnes jiÏ tﬁetí tﬁída“, mû „dostali“. Stali se na této ‰kole
souãástí mnoha m˘ch starostí, ale i radostí, a budu na nû
vÏdycky vzpomínat.
Tak, to jsem práskla nûco na sebe a teì o tûch druh˘ch.
Pﬁi kontrole klasifikace jednoho studenta jsem mu sdûlila, Ïe má podmíneãn˘ zápis z více pﬁedmûtÛ, neÏ si
uvádí v Ïádosti. Jeho odpovûì byla odzbrojující: „No,
z toho pﬁedmûtu, co ﬁíkáte, mám ãtyﬁku a mám ji ﬁádnû
zapsanou v Isu“. Musela jsem ho pouãit, Ïe patrnû ve
sv˘ch my‰lenkách setrvává stále na stﬁední ‰kole, kde je
ãtyﬁka je‰tû dostateãná, ale Ïe na vysoké ‰kole se uÏ nepoãítá do úspûchÛ studenta a musí si zkou‰ku zopakovat. Bylo vidût, Ïe ho to pﬁekvapilo.

Krásné je se probírat hodnoceními studentské praxe
z pohledu studenta.
Na otázku „NEGATIVNÍ ZKU·ENOSTI“
■rStálá práce, furt dokola aÏ do zblbnutí.
■rPokaÏdé jsem musel dûlat nûco jiného.
■rNedostateãná pﬁipravenost organizace
na mÛj pﬁíchod.
■r¤ekl bych, Ïe byli na mû dost vyzbrojeni.
■rVysoké nároky na mé zku‰enosti.
■rMalé nároky na mé zku‰enosti.
■rNûkteﬁí spolupracovníci jsou docela sprostí.
■rNûkteﬁí spolupracovníci jsou velmi vlídní.
Tak vidíte, co podnik, to jin˘ poÏadavek na studenta, co
student, to jiná pﬁedstava o práci a spolupracovnících.

ALENA HARUSOVÁ, studijní oddûlení
9
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Rozhovor s nov˘m ﬁeditelem
studijního stﬁediska Most
Vysoké ‰koly finanãní a správní
Od února roku 2003 má Studijní stﬁedisko Vysoké ‰koly finanãní a správní (V·FS) v Mostû ﬁeditele. Do této funkce byl jmenován Ing. Josef ·vec,
dlouholet˘ ﬁeditel Integrované stﬁední ‰koly technické - Centra odborné pﬁípravy (IS·T - COP) v Mostû, které patﬁí budova, kde i obû organizace sídlí.
Dosavadní vedoucí stﬁediska PhDr. Jan Rytina, CSc., zde nadále pracuje
jako ﬁeditelÛv hlavní spolupracovník. Ing. ·vec vlastnû jen zmûnil svou kanceláﬁ a pﬁestûhoval se o patro v˘‰e. Ov‰em tak jednoduché to rozhodnû nebylo, proto jsme mu poloÏili nûkolik otázek, aby osvûtlil, proã se rozhodl ke
zmûnû, která není jen zmûnou v zamûstnání, ale i zmûnou v Ïivotû.
■rCo bylo motivací pro va‰e rozhodnutí, Ïe pﬁijmete nabídku stát
se ﬁeditelem Studijního stﬁediska
V·FS v Mostû?
Úplnû prvotním bylo mé osobní rozhodnutí ukonãit své pÛsobení v pozici,
kterou jsem zastával jedenáct let.
Zaãal jsem se rozhlíÏet, kter˘m smûrem se dál vydám. Na nové funkci
mne zaujalo, Ïe je to opût oblast ‰kolství, kde pÛsobím uÏ pﬁes dvacet let.
S mnou minulou funkcí bude mít nové
zamûstnání hodnû spoleãného, ale
i rozdílného. Nejen to, Ïe se jedná
o vysokou ‰kolu, ale navíc o soukromou vysokou ‰kolu, která se velmi
rozvíjí. Dosud jsem ﬁídil ‰kolu, kde
jednou z m˘ch snah muselo b˘t to udrÏet si co nejvy‰‰í poãet ÏákÛ, tady naopak v‰e expanduje, stále pﬁib˘vá studentÛ a tedy i moÏností. Je to navíc
nejvût‰í soukromá ‰kola, která má
velmi dobﬁe promy‰len˘ program,
kter˘ umoÏÀuje se celoÏivotnû vzdûlávat, nechybí tu moÏnost získat mezinárodní titul MBA a podobnû. Musím
pﬁiznat, Ïe nabídka vést Studijní stﬁedisko v Mostû nebyla jediná, ale mne
zaujala nejvíce a i já jsem zﬁejmû nejvíce splÀoval pﬁedstavy vedení V·FS
na obsazení této funkce.
■rCo byste chtûl na ‰kole, v rámci
sv˘ch moÏností, zmûnit?
Já zde nastupuji do rozjetého vlaku,
ve stﬁedisku v Mostû se bûhem necel˘ch dvou let udûlalo velké mnoÏství
dobré práce. Zachovat kontinuitu
a pﬁispût k zaji‰tûní dal‰ího rozvoje
povaÏuji za svoji hlavní povinnost
a odpovûdnost.
S chodem studijního stﬁediska se
zatím seznamuji a snaÏím se zjistit
a pochopit, co a kam patﬁí. O dosavadní ãinnosti sv˘ch nov˘ch spolupracovníkÛ jsem sly‰el mnoho pozitivního a rozhodnû nemám v úmyslu provádût nûjaké personální zmûny. Nûkteré ãinnosti se zﬁejmû budou muset
lépe rozvrhnout a bude nutné studijní
stﬁedisko dovybavit. Zejména co se
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Láká mne skuteãnost, Ïe ve ‰kole
pﬁib˘vá studentÛ i moÏností
t˘ká v˘poãetní techniky, tam je zapotﬁebí udûlat kus práce, aby ‰kola mûla
dostateãnû vybavené prostory, zvlá‰È
pokud se tu zavede obor aplikovaná
informatika. Je v‰ak otázkou, kolik
bude nov˘ch studentÛ specializovan˘ch na tento obor. Navíc ze svého
dﬁívûj‰ího pÛsobení vím, Ïe budova,
kde V·FS nyní sídlí, je lidmi naplnûna
na maximum, proto potﬁebujeme, aby
bûÏely pokud moÏno rychle práce na
areálu na ZahraÏanech v Mostû, kde
by ‰kola mûla mít v budoucnu své trvalé sídlo.
■rProzraìte na závûr nûco o sobû.
Musím pﬁiznat, Ïe jsem si vyzkou‰el
v‰echny pozice, od té nejniÏ‰í aÏ po
ﬁeditelskou. Je mi ãtyﬁiaãtyﬁicet let
a pÛvodnû jsem vyuãen nástrojáﬁem.
Po vyuãení jsem pracoval jako strojník, pak v údrÏbû. Dokonãil jsem si
stﬁedo‰kolské vzdûlání a po vojnû
jsem hledal práci, kde bych získal
i byt. To mi nabídli tady v Mostû, kde
jsem od roku 1983. Byl jsem zamûst-

nán stále u stejné organizace. Pro‰el
jsem si tu mnoho pracovních pozic,
získal rozmanitou pedagogickou praxi
i zku‰enosti v ﬁízení kolektivu. Zaãínal
jsem jako mistr odborného v˘cviku na
dílnû, pozdûji jsem se stal vrchním
mistrem, pak metodikem odborného
v˘cviku. Navíc jsem externû vyuãoval,
zejména strojírenské pﬁedmûty a elektrotechniku. Poté jsem byl jmenován
zástupcem ﬁeditele pro praktické vyuãování. Pﬁi zamûstnání jsem se dále
vzdûlával, získal jsem doplÀkové pedagogické vzdûlání, pozdûji jsem dálkovû studoval Vysokou ‰kolu báÀskou
v Ostravû, obor ekonomika ﬁízení
a hornictví. Od roku 1992 aÏ dosud
jsem vykonával funkci ﬁeditele IS·TCOP. Absolvoval jsem ﬁadu zahraniãních stáÏí, vûnuji se i projektové práci,
mám za sebou dvanáct zpracovan˘ch
a realizovan˘ch mezinárodních vzdûlávacích projektÛ a pracuji na dal‰ích.
■rProzradíte i nûco více osobního,
co se t˘ká rodiny ãi Va‰ich zálib?
Jsem podruhé Ïenat˘, mám celkem
pût dûtí, z toho tﬁi Ïijí s námi. Nejmlad‰ímu synovi je deset let. Co se
t˘ká zálib, miluji pﬁírodu. Pocházím
témûﬁ ze samoty a jak mohu, utíkám
do lesa. Rád chodím v létû po horách,
k srdci mi pﬁirostly hlavnû slovenské
Roháãe, kam jezdím s rodinou kaÏd˘
rok. Dal‰í mou láskou je Dánsko.
Zaãal jsem tam pﬁed dvanácti lety jezdit pracovnû, ale postupnû se z nûj
stal mÛj druh˘ domov. Mám tam
mnoho pﬁátel, s kter˘mi se nav‰tûvujeme, trávíme u nich dovolenou a oni
na oplátku u nás. Moje star‰í dûti dokonce rok studovaly ve ‰kole v Dánsku, kde se nauãily zejména cizí jazyky. To je pﬁíklad i pro mne, chci na
sobû v nejbliÏ‰í dobû zaãít v této oblasti pracovat. Rozumím sice nûmecky, anglicky a rusky, ale uvûdomuji si,
Ïe je‰tû mám co zlep‰ovat, a proto
budu dál studovat.
Dûkuji za rozhovor

MARTA CTIBOROVÁ
studentka 1. roãníku
kombinovaného studia

Hledáme regionálního
dopisovatele do ãasopisu
Xadonia nejen z ﬁad
studentÛ V·FS Most.

Kontakt: most@vsfs.cz
Telefon: 476 137 440
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REIS pro Stﬁedoãesk˘ kraj
V ãíslech 1/1 a 2/1 Xadonie jsme zveﬁejnili informace o Regionálním evropském informaãním stﬁedisku (REIS) pro Stﬁedoãesk˘ kraj, kter˘ v Kladnû zﬁídila Vysoká ‰kola finanãní a správní spolu se Statutárním mûstem
Kladno. REIS je jedním ze 17 místních a regionálních evropsk˘ch informaãních stﬁedisek Ministerstva zahraniãních vûcí, které vyvíjejí ãinnost na
podporu komunikaãní strategie âeské republiky pﬁed vstupem do Evropské unie.
V roce 2002 se ãinnost REIS
v Kladnû zamûﬁila jak na ‰irokou veﬁejnost, tak na uãitele a studenty
stﬁedních ‰kol. Podaﬁilo se zorganizovat veﬁejné pﬁedná‰ky a besedy s odborníky o dûjinách a souãasnosti EU.
Pro pracovníky veﬁejné správy se
uskuteãnily kulaté stoly vûnované základním právu v Evropské unii. UãitelÛm spoleãenskovûdních pﬁedmûtÛ
byl urãen vzdûlávací kurz o moÏnostech získávání informací o Evropské
unii. S velk˘m ohlasem se setkala vûdomostní soutûÏ Eurokvíz, urãená
studentÛm stﬁedních ‰kol. Stﬁedisko
se podílelo na zorganizování náv‰tûvy vedoucího Delegace Evropské komise v âR Ramiro Cibriána v závûru
roku 2002 v Kladnû.
V centru komunikaãní strategie
regionálních evropsk˘ch informaãních stﬁedisek pro rok 2003 je referendum o vstupu âeské republiky
do Evropské unie (15. a 16. ãervna
2003). Jednotlivé REIS pﬁedloÏily
Ministerstvu zahraniãních vûcí âR
projekty, jak chtûjí poskytnout obãanÛm nezbytné informace a vyzvat je

k aktivní úãasti v ãervnovém referendu.
REIS pro Stﬁedoãesk˘ kraj pﬁedloÏil
projekt s názvem „O vstupu do EU
rozhodují obãané“. Cílem projektu je
zv˘‰it úroveÀ obecné informovanosti
o procesu evropské integrace
a o vstupu âeské republiky do Evropské unie. Z toho dÛvodu je projekt zamûﬁen na ‰irokou laickou veﬁejnost.
Vedle toho chce v‰ak je‰tû speciálnû
oslovit skupinu obãanÛ v poproduktivním vûku - seniory, kteﬁí budou v˘znamnou mûrou ovlivÀovat v˘sledek
referenda o vstupu âeské republiky
do Evropské unie.
Mladí lidé, na které byly orientovány
aktivity REIS v minulém roce, nejsou
podle poÏadavkÛ Ministerstva zahraniãních vûcí cílovou skupinou pﬁedkládaného projektu. Pﬁesto se do projektu studenti zapojí - nikoliv jako pﬁíjemci aktivit, ale jako jejich organizátoﬁi.
PﬁíleÏitost provûﬁit své organizaãní
schopnosti pﬁi realizaci konkrétního
projektu nelze nevyuÏít, a tuto ‰anci
dostanou vybraní studenti V·FS
v Kladnû.

Obsahem projektu je uspoﬁádání
kulturnû vzdûlávacích akcí pro seniory
v nûkolika mûstech regionu Stﬁedních
âech. Program akcí bude sestaven
s pﬁihlédnutím ke specifikÛm cílové
skupiny tak, aby spojoval pﬁíjemn˘
kulturní záÏitek s pouãením o aktuálních tématech souvisejících s chystan˘m referendem. Navrhuje se napﬁ.
uspoﬁádání odpoledního posezení
s dechovkou, jehoÏ souãástí bude beseda s odborníky o postavení seniorÛ
v Evropské unii a dal‰í akce.
O projektu Regionálního evropského informaãního centra pro Stﬁedoãesk˘ kraj vás budeme informovat
v ãasopise Xadonia a na webov˘ch
stránkách REIS v Kladnû.

ING. DANA KOâKOVÁ
vedoucí studijního
stﬁediska v Kladnû

Hledáme regionálního
dopisovatele do ãasopisu
Xadonia nejen z ﬁad
studentÛ V·FS Kladno.
Kontakt: kladno@vsfs.cz
Telefon: 312 608 339

Andrea Balínová pﬁi poskytování informací o EU.
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J U D r. F r a n t i ‰ e k S t a c h
poji‰Èovací makléﬁ a spolumajitel
Stach Group, ãlen správní rady V·FS
■rJak jste spokojen s rozvojem
V·FS z pohledu ãlena správní
rady?
První kroky se vydaﬁily, jsme velká
(nejvût‰í) soukromá vysoká ‰kola
v âeské republice, ale chceme b˘t
nejkvalitnûj‰í, chceme, aby na‰i studenti - absolventi - se dobﬁe umisÈovali. TakÏe rozvoj ‰koly je pﬁed námi
jako nikdy nekonãící proces.
■rO obor, ve kterém pracujete, poji‰Èovnictví, není ze strany uchazeãÛ o studium velk˘ zájem. Jak
byste tento obor uchazeãÛm pﬁiblíÏil s cílem získat nad‰ené studenty?
Mal˘ zájem o studium poji‰Èovnictví
mezi studenty mû mrzí, samozﬁejmû
bych pﬁivítal, kdyby zájemcÛ bylo víc.
Poji‰Èovnictví dnes zasahuje stále v˘znamnûji do v‰ech sfér Ïivota a podnikání, potﬁebuje dobré ekonomy,
právníky, pojistné matematiky, odborníky na v˘poãetní techniku atd. Doby,
kdy za v‰echno ruãil a vÏdy pomohl
„otec stát“, jsou pryã a tak postavení
a v˘znam poji‰Èoven stále roste. Byly
to právû poji‰Èovny, které finanãnû pokryly zhruba polovinu ‰kod vznikl˘ch
v âeské republice v minulém roce pﬁi
povodních.
■rChtûl jste b˘t vÏdy poji‰Èovacím
makléﬁem? Co vás na této praxi
nejvíce upoutalo?
Makléﬁem jsem se stal ihned, jak to
bylo moÏné, tj. v roce 1991 po pﬁíslu‰n˘ch legislativních úpravách. A proã?
ProtoÏe jsem mohl uplatnit svoji dvacetiletou praxi v poji‰Èovnictví a aplikaci znalostí získan˘ch studiem pojistné matematiky, právnické fakulty
a postgraduálního kursu ﬁízení na
V·E, coÏ spolu s obchodním duchem
jsou danosti, které pro práci makléﬁe
jsou nutné.
■rStudenti V·FS byli ve va‰í spoleãnosti na odborné praxi. Jak
hodnotíte jejich zpÛsobilost zapojit se do práce ve firmû, zejména ve vztahu k jejich klíãov˘m
kompetencím, které si ze ‰koly
pﬁiná‰ejí?
Chtûl bych jim podûkovat, protoÏe
nám pomohli v pﬁípravû nov˘ch
smluv pﬁi poji‰Èování velk˘ch flotil
motorov˘ch vozidel. Práce to byla
decentnû ﬁeãeno neatraktivní a zhostili se jí dobﬁe, bezchybnû, je‰tû jednou díky.
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Jako Václav Klaus s drobn˘mi vylep‰eními.

■rJak hodnotíte na‰i budoucnost
z pohledu rostoucího zadluÏování na‰í zemû?
PﬁestoÏe jsem zaloÏením optimista,
tak mi populistické kroky posledních
vlád dûlají vrásky a obávám se, Ïe odkládání radikální reformy veﬁejn˘ch financí prohloubí vnitﬁní zadluÏení
a bude pﬁinejmen‰ím pﬁíãinou odkladu
zavedení eura u nás.
■rMyslíte si, Ïe âeská republika je
jiÏ ekonomicky pﬁipravena na
vstup do Evropské unie?
Podle údajÛ uveﬁejÀovan˘ch v rÛzn˘ch médiích si nestojíme v porovnání
s ostatními uchazeãi o vstup do Evropské unie ‰patnû. Nejsem si v‰ak
jist, zda si manaÏeﬁi v‰ech velk˘ch
podnikÛ a podnikatelé uvûdomují, co
zcela otevﬁen˘ evropsk˘ trh pﬁinese
a jak konkurence dále pﬁitvrdí.
■rNebude právû nedostatek financí
na‰ich domácností a firem
a státu na‰ím handicapem pﬁi
srovnávání s jin˘mi zemûmi Evropské unie?
Nedostatek financí je samozﬁejmû
handicapem, ale myslím si, Ïe je zároveÀ motivací, jak vyspûlej‰í státy v Evropské unii co nejrychleji dohonit. PﬁíkladÛ z Evropské unie je celá ﬁada Portugalsko, ¤ecko apod. Osobnû si
myslím, Ïe pro ãeské podnikatele, manaÏery, techniky a vÛbec pro lidi, kteﬁí
rozhodují, se stane tento handicap
spí‰e motivací, jak se v Evropû co nejdﬁíve prosadit.
■rJak by mûl budoucí prezident
âeské republiky podle vás vypadat?

■rCo ﬁadíte k nejvût‰ím úspûchÛm
ve svém Ïivotû a naopak? Co
byste naopak oznaãil za nejvût‰í
neúspûch?
Pﬁi studiu to byla rigorózní práce na
téma Finanãní hospodaﬁení poji‰Èovny, protoÏe v podstatû s drobn˘mi
úpravami podle ní tehdej‰í âeská státní poji‰Èovna fungovala 10 let. V podnikání to je vybudování skupiny makléﬁsk˘ch spoleãností, které mají dobrou pozici na ãeském pojistném trhu.
Neúspûch? Tûch bylo taky dost, ale
zaplaÈ BÛh, nebyly ãasto a nebyly veliké. Velmi mû v‰ak mrzí chabá znalost jazykÛ, coÏ je pﬁi mé práci velk˘
handicap.
■râeho byste chtûl je‰tû v Ïivotû
dosáhnout?
Dotáhnout práci na zákonu o poji‰Èovacích zprostﬁedkovatelích tak, aby
vstoupil v platnost je‰tû pﬁed na‰ím
vstupem do Evropské unie.
■rJakou lidskou vlastnost nemáte
rád, a naopak, které si váÏíte?
Nekorektnost, na kterou bohuÏel
stále v praxi naráÏím. Jejího opaku,
kdyÏ vím, Ïe staãí podání ruky a v‰e,
co bylo dohodnuto, platí.
■rJe nûco, co vám vadí na dne‰ní,
ãeské spoleãnosti?
„Blbá nálada“ a závist.
■rSouhlasíte se rãením „ãas jsou
peníze“?
Ano, ale nesmí se to pﬁehánût.
■rJak vypadá bûÏn˘ den poji‰Èovacího makléﬁe?
Pﬁeãtení ekonomick˘ch rubrik v novinách, aby mi nûco (obchod) neuteklo, pak práce na rizikov˘ch zprávách,
dal‰ích podkladech pro pojistné
smlouvy, vyhodnocování nabídek poji‰Èoven, jednání u klientÛ o pojistn˘ch
plánech a pojistn˘ch smlouvách, o likvidaci pﬁípadn˘ch ‰kod, pﬁesvûdãování poji‰Èoven o sníÏení cen poji‰tûní
a o úplném finanãním od‰kodnûní
vznikl˘ch ‰kod. Také studium zmûn
pojistn˘ch podmínek poji‰Èoven a jejich obsahové a cenové porovnání.
Myslím, Ïe Ïivot poji‰Èovacích makléﬁÛ není rozhodnû nudn˘.
■rJak odpoãíváte a relaxujete?
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Odpoãívám rád aktivnû, hraji golf,
rád cestuji po svûtû, abych dohnal to,
co jsem dﬁíve nemohl, v zimû bûÏkuji,
v létû, kdyÏ zbude ãas, chodím po horách. Rád ãtu.

Samozﬁejmû s jistou dávkou nostalgie, ale to jen proto, Ïe je to bohuÏel
tak dávno. Jinak ale na pravideln˘ch
roãních srazech vzpomínáme na veselé vûci.

■rMáte nûjaké koníãky?
Dva velmi protikladné. JiÏ zmínûn˘
golf, kterému vûnuji hodnû ãasu,
a protoÏe na chalupû máme pomûrnû
velkou zahradu, tak tam je ãást vyhrazena ovocn˘m stromÛm, hlavnû jabloním. S manÏelkou je opeãováváme,
jablka sklízíme a rozdáváme po rodinû
a v práci a máme radost, kdyÏ v‰em
chutnají.

■rB˘t stále mlád, to byste si
pﬁál?
A kdo ne? Ale zatím je to na svûtû tak
zaﬁízené, Ïe to jediné spravedlivé, co
nám v‰em stejnû ukrajuje, je ãas. TakÏe
se snaÏím ho nepromarnit zbyteãnû ani
kousek, i kdyÏ s pﬁib˘vajícím vûkem
mám pocit, Ïe utíká stále rychleji.
■rVa‰e oblíbené: kniha, ãasopis,
denní tisk, herec, zpûvák, skupina, automobil, jídlo a pití?
Saturnin a ·vejk, ãasopisy nemám

■rVzpomínáte na studentská léta
s radostí ãi nostalgií?

2003
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rád, protoÏe mám pocit, Ïe kradou
ãas, Mladá fronta DNES - ãtu, ale
stále více ze zvyku, Miroslav Donutil,
Melody Makers vãetnû pana Havelky
a Havelkov˘ch sester, Audi TT, ryby
na v‰echny zpÛsoby, dobrá moravská
vína.
■rMohl byste prozradit, prosím,
nûco o své rodinû?
Mám Ïenu, profesorku matematiky
a fyziky, která se mnou proÏila ãtyﬁicet
let, dvû hodné a hezké dcery, obû vystudovaly na V·E finance, obor poji‰Èovnictví, a pût krásn˘ch vnouãat.
Za rozhovor dûkuje

REDAKâNÍ

RADA

Gratulujeme !!!
ManÏelÛm Piskáãkov˘m z Prahy (Sa‰a je pracovnicí
studijního oddûlení, toho ãasu na mateﬁské dovolené)
k narození syna Bohou‰ka dne 15. ledna 2003.
VáÏil 4,20 kg a mûﬁil 52 cm. V‰echny ukazatelé jiÏ nyní
naznaãují jeho Ïivotní dráhu. Bude to urãitû záchranáﬁ
jako jeho táta. Hodnû ‰tûstí a zdraví do Ïivota!

▲

ManÏelÛm âermákov˘m z Kladna ▲
(Eva je vedoucí studijního stﬁediska
V·FS tã. na mateﬁské dovolené)
k narození dcerky Barborky. Adeptka
na miss 2020 se narodila 26. ledna a její
míry byly: váha 2,65 kg a délka 48 cm.
Hodnû zdraví a ‰tûstí do Ïivota !!!

▲

Doc. Radim Valenãík, CSc.,
vedoucí katedry ekonomie
a veﬁejn˘ch financí V·FS se
v tûchto dnech doÏívá pÛl století.
Pﬁejeme hodnû svûÏesti do druhé
pÛlky Ïivota!

▲

Ing. Václav Kﬁivohlávek, CSc.,
vedoucí katedry bankovnictví
a poji‰Èovnictví V·FS, ﬁeditel
úﬁadu pro dozor nad poji‰Èovnami
a penzijními fondy Ministerstva
financí v polovinû února oslavil
v˘znamné Ïivotní jubileum –
60 let. Hodnû zdraví a pohody
do dal‰ích let!

Radim Valenãík a Václav Kﬁivohlávek
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Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.
poradce generální ﬁeditelky V·FS
■rJak jste spokojen s rozvojem
V·FS z pohledu ãlena akademické rady?
S obdivem. Vezmûme na pomoc
statistiku. V zemi je 23 registrovan˘ch
soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol. Z nich 16
je v provozu. Poãet studentÛ nûco
pﬁes 4 tisíce. Z toho samotná V·FS
jich uãí 1 300.
■rMyslíte si, Ïe studenti V·FS
mohou pﬁispût k lep‰í ekonomické situaci v âR, k lep‰ímu Ïivotnímu standardu? A jak?
Nepochybnû. Finance a veﬁejná
správa patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím a také
nejvlivnûj‰ím oborÛm. Potﬁeba odborníkÛ prudce poroste.
■rCo byste poradil budoucím absolventÛm V·FS pﬁi vstupu do
podnikatelské sféry?
Na zaãátku trpûlivost. Pﬁi vstupu do
praktického Ïivota je tﬁeba se rychle
a dobﬁe rozhlédnout, pou‰tût se
s chutí do rÛzn˘ch prací, vyzkou‰et si
znalosti a síly, dosáhnout dÛkladnosti.
Mnozí se dopou‰tûjí chyby, Ïe spûchají, touÏí po rychlé kariéﬁe, ale kladou mûlké základy své profesionality.
■rMyslíte si, Ïe âR je jiÏ ekonomicky pﬁipravena na vstup do EU?
Ani ne. Dosud jsme pﬁípravou rozumûli ponejvíce anebo jedinû harmonizaci pravidel styku - zákonn˘ch,
správních, obchodních, finanãních, sociálních, ekologick˘ch. Témûﬁ nic cíleného jsme neudûlali ve vyrovnání konkurenãnosti. B˘vali jsme mezi zemûmi
pﬁibliÏnû na 18. poﬁqdí (v roce
1937i 1985), dnes kolem 30. aÏ 35.
místa. Nepokusili jsme se ani vpravit
se hloubûji do evropského my‰lení,
pochopit, jak lidé v zemích uvaÏují
■rJaká byla va‰e cesta od studenta
k úspû‰nému ﬁediteli, poradci,
profesorovi.
Nebyla plánovaná. Hnací síla se
utváﬁí postupnû. V dûtství a mládí
jsem vidûl kolem sebe práci. Pochopil
jsem v˘znam práce pro sebe i pro
spoleãnost. Poznával jsem, jak se
práce umocÀuje vûdûním, souãinností
a technikou. Po ãase jsem usiloval
stále o víc. Co mne dokáÏe urazit, je
ãasté „to staãí“. Nic nestaãí. Pﬁed námi
jsou hory nov˘ch moÏností.
■rV souãasné dobû pÛsobíte jako
poradce v nûkter˘ch vût‰ích
podnicích a vzdûlávacích institucích. Jaká je dle va‰eho názoru
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konkurenceschopnost ãesk˘ch
podnikÛ?
Konkureãnost (competitiveness) je
dost slabá a v˘raznû se nelep‰í.
V podmínkách intenzívní konkurence
(aÏ „superkonkurence“), nemáte-li
konkurenãní zdatnost, v‰echno dal‰í
se tím znehodnocuje a v nároãném
prostﬁedí pÛjdete z kola ven! Od 1993
jsem národním partnerem Svûtového
ekonomického fora (The World Economic Forum, WEF), jeÏ kaÏdoroãnû
vydává eseje o konkurenci a Ïebﬁíãek
konkurenãnosti nyní uÏ stovky zemí.
Stále jsme nûkde mezi 30. a 40. místem, v posledních letech se to zvolna
zlep‰uje. Co sráÏí, podle mezinárodních mûﬁítek, na‰i schopnost konkurovat: omezen˘ pﬁístup ke kapitálu, fyzická infrastruktura (kromû komunikaãní), oslabení vûdeckotechnické základny (jen ‰estina toho, co jsme mívali), urãité zpoÏdûní v technologii
a v informatice, neúãinná správa spoleãností a málo v˘konn˘ manaÏment,
schodek zahraniãního obchodu, rostoucí státní a veﬁejn˘ dluh. Jsou v‰ak
i dal‰í varovná znamení: prÛnik nepoctivosti a zloãinu do ekonomiky, rozchvácení prÛmyslového majetku a potlaãení témûﬁ v‰ech velk˘ch a v˘konn˘ch podnikÛ (v‰echny potﬁebovaly
pﬁedûlat na dÛslednû trÏní podniky, ale

to je nûco jiného, neÏ je rozkrást),
praktiky „tunelování“ (jeÏ sice nebyly
vynalezeny u nás, ale ohromnû se
ujaly). S takov˘m bﬁemenem se divy
dûlat nedají (aãkoli bychom je potﬁebovali).
■rAbsolvoval jste ﬁadu pobytÛ v zahraniãí. Kde se vám nejvíce líbilo
a proã?
Pro‰el jsem cel˘ prÛmyslov˘, zejména strojírensk˘ svût. Stal jsem se
kritick˘m k na‰í národní vypínavosti.
Spolu s Masarykem si ﬁíkám, Ïe „malost je u nás velká“. Je tﬁeba se uãit
z celého svûta, od pﬁátel i od druh˘ch,
a dbát, aby se pouãení nestalo mrtvou
literou. A nakonec: v‰ude dobﬁe, doma
nejlépe. Poznávání svûta mne jen posílilo v tom, aby se pro mne Vlast
psala s velk˘m vé.
■rByl jste v˘robním inÏen˘rem,
dvakrát ﬁeditelem, vûdeck˘m pracovníkem Akademie, profesorem, poradcem, hodnû publikujete, nyní pÛsobíte i ve správních
orgánech. Kdy jste postoupil na
ﬁeditelské místo?
KdyÏ mi bylo 27 letech. To bylo
vãele zajímavého inovaãního podniku
ve strojírenství nakonec o 600 pracovnících. Na kolegiu ministra jsem uvá-
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dûl mûsíãnû 5 - 6 novot zaveden˘ch
do praxe. Potom o pût deset let, jsem
zaloÏil a ﬁídil Institu ﬁízení. Zahrnoval
v˘zkum, poradenství, informace
a publikace, ale pﬁedev‰ím ‰kolení
v‰ech ãeskoslovensk˘ch generálních
ﬁeditelÛ a jejich nástupcÛ. Gyli zasvûcováni do modernmího manaÏmentu,
uãili se pracovat s poãítaãem, dennû
mûli angliãtinu a po 8 mûsících byli posláni na 4 t˘dny do USA.
■rKolik publikací jste napsal?
Máte-li na zﬁeteli knihy a broÏury,
tedy aspoÀ 40.
■rKolik jazykÛ ovládáte?
Dobﬁe uÏ jen ãtyﬁi, anglicky, nûmecky, rusky, francouzsky. Pasivnû je‰tû
polsky a italsky. UÏ jen útrÏky portugal‰tiny. Zbytky latiny a je‰tû chud‰í
ze staré ﬁeãtiny. Kdysi jsem chodíval
do praÏského esperantského klubu,
objednával „kafa nera“ (ãernou kávu)
a sledoval ãtení Babiãky BoÏeny Nûmcové v esperantu.
■rPﬁedná‰el jste také na zahraniãních univerzitách. Jak˘ je rozdíl
mezi ãesk˘mi a zahraniãními univerzitami?
V poslední dobû, kdy v‰echny pokroãilé zemû sázejí na vzdûlání
a vûdu, se univerzity rozbûhly do nûkolika typÛ. Vedle tradiãních jsou univerzity se zahraniãními filiálkami
a tedy i multikulturním zábûrem, vznikají „vûdecké univerzity“, kde hlavním
ãinitelem je „research professor“ (v˘zkumník), jsou univerzity-instituty obsluhující urãité obory (hutû, skláﬁství,
obchod, banky aj.), také podnikové
univerzity, internet pomohl vzniku univerzit dálkového uãení. Vyspûlost univerzit záleÏí na intelektuální úrovni
uãitelÛ a na technickém (a znalostním)
vybavení. Na‰e univerzity obstojí
a nûkdy vynikají v teoretické oblasti,
ale zÛstávají pozadu v technickém vybavení.
■rJak se li‰í ãesk˘ student od zahraniãního z va‰eho pohledu?
KaÏd˘ je poplatn˘ své národní kultuﬁe. Ale nemyslím, Ïe odli‰nosti jsou
zásadní. Ostatnû ãe‰tí studenti v zahraniãí se zﬁejmû dokáÏí adaptovat
a zpravidla patﬁí k úspû‰n˘m. Kdysi
jsme mívali v Praze mezinárodní univerzitu. Obãas je‰tû potkáte v Africe
vysoké hodnostáﬁe, kteﬁí zdraví dobr˘
den. Dvû tﬁetiny vietnamské vlády hovoﬁí ãesky. Ale intelektuální schopnosti mûli tak ãi onak v‰ichni.
■rCo ﬁadíte k nejvût‰ím úspûchÛm
ve va‰em Ïivotû a naopak? Co
byste naopak oznaãil za nejvût‰í
neúspûch?
Musím se zamyslet. Snad tﬁi. Zamlada jsem dokázal vytvoﬁit vysoce
v˘konnou proudovou strojírenskou v˘robu se v‰emi prÛvodními atributy (podavaãe, dopravníky, stavebnicové
stroje a nástroje, v˘konná údrÏba, jed-

noduché ﬁízení - v Meoptû v Ko‰íﬁích
se celá v˘roba ﬁídila jen dvûma papíry!). V Akademii vûd jsem na‰el klíã
k procesu „uvolÀování kapitálu“ (capital liberation). Navrhl jsem, Ïe mají
dvû moÏnosti, buì mne navrhnout na
Nobelovu cenu, nebo mi „zavﬁít hubu“.
Dûjiny znají v˘sledek. Potﬁetí v devadesát˘ch letech se mi podaﬁilo dotvoﬁit ﬁízení v pomûrech „superkonkurence“ s centrální funkcí tvoﬁivé strategie.
Snad je‰tû dva odlehlé pﬁínosy. ProdlouÏil jsem ná‰ rod, kter˘ tu Ïije
a pracuje po staletí. A konal jsem pro
dobro âeské zemû, nikdy jsem jí neublíÏil, aÏ pﬁijde mÛj ãas, mÛÏe si mne
vzít jako syna. Mrzí mne, jak ãas pﬁekr˘vá nejen nezdar, ale i vymoÏenosti. Hodnû nového se jeví jako „dobﬁe
zapomenuté staré“.
■rJe nûco, co vám vadí na dne‰ní
ãeské spoleãnosti?
Pﬁedstavte si jen, kolik úsilí na‰i otcové a my jsme vkládali do ãeského
prÛmyslu. A teì jsou z nûj jen trosky.
PlzeÀská ·kodovka mívala hodnotu
ﬁeknûme 60 mld Kã a teì se prodává
za 0,8 mld Kã!
Znal jsem mocnost sobectví a ziskuchtivosti ze svûta, ale soudil jsem, Ïe
nás tak nepostihne. Teì bude trvat
opût generaci, moÏná i víc, neÏ se
duch a ãin národa mocnû pozvedne.
Musím se dívat na chudobu, drogy,
prostituci, obchod s lidmi, organizovan˘ zloãin, teror, a mám chápat, Ïe to
je jakási daÀ za svobodu. ¤íkává se,
Ïe kaÏd˘ národ má vládu, jakou si zaslouÏí, ale pﬁemáhá mne pocit, Ïe
osud nás nijak ne‰etﬁil. A mám tomu
ﬁíkat demokracie. Co mne uspokojuje,
je na‰e pﬁí‰tí evropanství a sepûtí se
svûtem.
■rJak˘ je vá‰ vztah k Ïenám a kter˘ch vlastností si na nich nejvíc
ceníte?
Jako J. W. Goethe ctím „ono pﬁitaÏlivé vûãnû Ïenství“. Soudím, Ïe Ïena
je víc ãlovûkem, neboÈ udrÏuje Ïivot
a pﬁená‰í hlubinné hodnoty. Je sv˘m
zpÛsobem smutné, Ïe se mne táÏete,
dívám se na vás se zalíbením a pátrám, jak se stalo, Ïe jsem vás musel
minout.
■rPane Jirásku, prosl˘chá se, Ïe si
dáváte schÛzky na Jiráskovû námûstí. Nejste v pﬁíbuzenském
vztahu se spisovatelem Aloisem
Jiráskem?
Je to tak, jednou do roka, kdyÏ na
pﬁedkovû námûstí vykvete ‰eﬁík. Posedíme na laviãce, pak ji vedu po Jiráskovû mostû, pohled na Vltavu a na
Hradãany, a na druhém konci je uÏ
jako moucha v pavouãí síti. O tom, jak
jsem spﬁíznûn se slavn˘m spisovatelem, kter˘ vypsal dûjiny âechÛ v pﬁitaÏlivé románové podobû, vím od jino‰sk˘ch let, kdy mi otec, rodák
z Hronova, nakreslil ná‰ rodokmen.
Abych byl pﬁím˘m potomkem, potﬁebovali bychom je‰tû jeden stupeÀ, ale
následnost je zﬁejmá. KdyÏ mi to otec

2003

PROFILY

OBâASNÍK V·FS – ÚNOR

v‰e vylíãil, poloÏil mi otázku: ví‰, co to
znamená? Nejevil jsem zrovna vstﬁícnost. Otec pﬁísnû uzavﬁel: bude‰ pracovat je‰tû víc a je‰tû líp! Vlasteneck˘
syndrom. Já jsem musel pﬁeãíst v‰ech
58 spisÛ a pﬁál jsem si jmenovat se
Woker, to by byly ãtyﬁi klnihy.
■rVzpomínáte na studentská léta
s radostí ãi s nostalgií?
Prostû vzpomínám. V té dobû jsem
studoval, byl v zamûstnání, sportoval
jsem (b˘val jsem tﬁetí, ale nikdy lep‰í
v bûhu na 100 m za 10,8 vt.) a vûnoval jsem se v‰emu moÏnému, dokonce i hudbû. Na âVUT, ale fakultu hospodáﬁskou, jsem pﬁi‰el jako jeden
z 3500 zapsan˘ch. Po první vy‰‰í matematice nás bylo jen 350, po druhé
150. Tﬁi jazyky byly povinné. Schválnû
si zkuste mou otázku na státnici
z angliãtiny: vliv irské men‰iny v americkém kongresu? (Obstál jsem, men‰ina podnûcuje protibritské nálady.)
Na fakultû bylo zavedeno, Ïe tﬁetina
profesorÛ musela b˘t z vy‰‰ích míst
v praxi. Byla to dobrá ‰kola.
■rI ve svém vûku jste stále pracovnû aktivní. Jak to dûláte? Jak˘
máte recept?
Nevûnuji se Ïádnému reÏimu. KdyÏ
pﬁiberu, postarám se, abych ubral,
a naopak. Co snad konám zámûrnû,
to je hodnû chodit, schody radûji neÏ
v˘tah. Zdá se mi, Ïe stále je nûco v˘znamného pﬁede mnou. SnaÏím se co
nejvíc prodlévat v budoucnosti.
■rMohl byste prozradit, prosím,
nûco o své rodinû?
Jsem Ïenat podruhé. ManÏelka je
o hodnû mlad‰í. Star‰í syn má znamenité místo a vede si v nûm dobﬁe.
MoÏná, Ïe kdybych potﬁeboval, by
mne uÏivil. Dva skvûlí vnuci. Mlad‰í
syn studuje a politikaﬁí. Máme domek
na Orlíku pár krokÛ do vody. Velkou
knihovnu, odbornou i krásné literatury.
Obãas na koncert, do divadla a rozhodnû na v˘stavy obrazÛ a soch. Bohatství dobr˘ch pﬁíbuzn˘ch a pﬁátel.
■rJaké je va‰e Ïivotní krédo?
Nemyslím, Ïe mám nûjaké.
■rKdo je va‰ím velk˘m vzorem
v práci (Ïivotû)?
Nemám vzor na klonování. Beru si
hodnû od lidí, s nimiÏ se st˘kám. V ﬁízení, podobnû jako ve vûdû nebo
umûní, se uãíme jeden od druhého.
K vzru‰ujícím setkáním patﬁí tﬁebas
hovory s rektorem V·FS. Známe se
uÏ dlouho a vÏdy b˘vá dÛvod se
o nûãem pﬁít. On je zvlá‰È dobr˘ na
v˘voj filozofického my‰lení, gnozeologii a metodologii. Mívá pﬁíli‰ ãasto
pravdu. A tak, kdyÏ se rozejdeme,
spûchám domÛ, vytahuji knihy, pátrám, jak to vlastnû je. Prostû rozko‰.
Za rozhovor dûkuje

REDAKâNÍ

RADA
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D o c . P h D r. E d u a r d G o m b á r, C S c .
vedoucí Ústavu evropsk˘ch a mezinárodních
studií V·FS, historik a arabista
■rJak jste spokojen s rozvojem
V·FS z pohledu ãlena akademické rady a vedoucího ÚEMS?
Mám za to, Ïe strategie stát se
a zÛstat nejlep‰í soukromou vysokou
‰kolou je systematicky naplÀována.
Ambiciózní cíl v‰ak bude vyÏadovat
dlouhodobé úsilí, smûﬁující od stabilizace pedagogického sboru pﬁes magisterské studium k perspektivû doktorského studia ve vybran˘ch vysoce
specializovan˘ch oborech. Teprve
pak bude moÏno hovoﬁit o reálné
moÏnosti konkurovat s veﬁejn˘mi vysok˘mi ‰kolami, které mají právo udûlovat ãi navrhovat nejen doktorské,
ale i docentské a profesorské hodnosti.
■rKolik jazykÛ ovládáte?
Na tuto otázku jiÏ zpravidla neodpovídám od vûku tﬁiceti tﬁí let. Nejãastûji
kromû ãe‰tiny bûÏnû aktivnû pouÏívám angliãtinu a arab‰tinu, dobﬁe se
dorozumím francouzsky, nûmecky
a rusky, ãtu ‰panûlsky, italsky, persky,
polsky a chorvatsky, latinu jsem studoval ‰est let a studoval jsem rovnûÏ
tureãtinu a sanskrt.
■rProã jste si vybral právû dûjiny
islámsk˘ch zemí Asie a Afriky?
MÛj romanticky motivovan˘ zájem
o „exotick˘“ Blízk˘ v˘chod zaãal jiÏ
v patnácti letech samostudiem arab‰tiny a v ‰estnácti jsem podnikl na
vlastní pûst „dobrodruÏnou“ cestu do
S˘rie. Bûhem studia historie, filozofie
a arab‰tiny na Univerzitû Karlovû
tento amatérsk˘ zájem krystalizoval
k oboru Dûjiny a kultura islámsk˘ch
zemí.
■rOvlivnily tyto dûjiny a zpÛsob Ïivota v islámsk˘ch zemích také
vá‰ Ïivot?
Nepochybnû. Islámsk˘ svût patﬁí
k nejstar‰ím kulturnûhistorick˘m celkÛm, kter˘ do sebe vstﬁebal tradice
star‰ích civilizací Egypta, Mezopotámie, Persie, Indie, Byzance, Stﬁedomoﬁí a Afriky. To se spoleãnû s klimatick˘mi specifikami promítá do zpÛsobu Ïivota, oblékání, stravy a jednání,
kdy tolerance vede k diplomatick˘m,
obchodním a kulturním kontaktÛm, zatímco konfrontace vede k neblah˘m
tûÏko ﬁe‰iteln˘m konfliktÛm, do nichÏ
se promítají starovûké zásady krevní
msty a principu „oko za oko, zub za
zub“. U mne se vliv orientálního zpÛsobu Ïivota nejvíce projevil v uÏívání
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jí víru v jediného Boha (arabsky Alláh)
a v prorocké poslání Muhammada
jako dovr‰itele pﬁedchozí prorocké tradice Abraháma, MojÏí‰e a JeÏí‰e
a zprostﬁedkovatele autentického boÏího slova v podobû Koránu.
■rKolik publikací jste napsal?
Jsem autorem ãtyﬁ monografií
(s ohlasy v zahraniãí), spoluautorem
vûdeckého sborníku, pﬁeloÏil jsem
jednu knihu, publikoval jsem 43 vûdeck˘ch ãlánkÛ, 59 populárních ãlánkÛ, encyklopedická hesla a mnoho recenzí. Kromû toho jsem mûl referáty
na konferencích v zahraniãí, pﬁedná‰el
jsem v Berlínû, Madridu a Lipsku, vedl
jsem nebo oponoval ﬁadu doktorsk˘ch
a magistersk˘ch prací a posuzoval odborné publikace jako vûdeck˘ redaktor
ãi lektor.

orientálních receptur pﬁi vaﬁení a koﬁenûní, a v pﬁípadû manÏelky téÏ v orientálních prvcích oblékání a pﬁi v˘bûru
parfémÛ.
■rPﬁedná‰íte na veﬁejné i soukromé
vysoké ‰kole. Vidíte nûjak˘ rozdíl
mezi studenty?
Nevidím základní rozdíl v Ïivotû studentÛ. Li‰í se ov‰em mé odborné pÛsobení na obou ‰kolách a proto se
setkávám s rozdíln˘m pﬁístupem studentÛ k pﬁedná‰en˘m oborÛm. Na
Univerzitû Karlovû pﬁedná‰ím vysoce
specializovan˘ obor pro malou skupinu peãlivû vybran˘ch studentÛ s vyhranûn˘m zájmem o obor, kter˘ ãasto
kulminuje doktorsk˘m studiem nebo
pÛsobením v obtíÏn˘ch teritoriích v diplomatické sluÏbû, zatímco na soukromé vysoké ‰kole pﬁedná‰ím
„velké“ dûjiny diplomacie a mezinárodních vztahÛ pro velk˘ poãet studentÛ s odborn˘m zájmem, smûﬁovan˘m do jin˘ch oborÛ.
■rMohl byste ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit základní teze islámu?
Dnes máme v ãe‰tinû k dispozici
mnoho prací vysvûtlujících islám, vãetnû nûkolika pﬁekladÛ Koránu. Islám je
monoteistické náboÏenství, vykazující
znaãné podobnosti s kﬁesÈanstvím
a judaismem. Základní teze zdÛrazÀu-

■rAbsolvoval jste ﬁadu pobytÛ v islámsk˘ch zemích. Kde se Vvm
nejvíce líbilo a proã?
Nav‰tívil jsem Maroko, Tunisko,
Libyi, Egypt, Saúdskou Arábii, Jemen,
Irák, Turecko, Uzbekistán. Nejvíce se
mi v‰ak líbí v S˘rii, Libanonu a Jordánsku, kde se mÛÏete setkat s velmi
liberálním a tolerantním zpÛsobem Ïivota, mnoÏstvím historick˘ch památek
a s mimoﬁádnû pohostinn˘mi pﬁáteli.
Velmi rád mám také ·panûlsko, zejména Andalusii, kde je moÏno nav‰tívit ‰piãkové islámské památky v Cordobû, Seville, Granadû, Málaze a dal‰ích mûstech.
■rJaké je to pracovat v diplomatick˘ch sluÏbách?
Je to pﬁedev‰ím státní sluÏba s nutností disciplinovanû plnit úkoly. Pﬁi konzulární a obchodní agendû jde pﬁedev‰ím o sluÏbu na‰im obãanÛm, pﬁi hospodáﬁsk˘ch a podnikatelsk˘ch misích,
jichÏ jsem se zúãastnil nebo které jsem
vedl jako viceprezident âesko-arabské
obchodní komory, jde pﬁedev‰ím
o na‰e národní zájmy a budování
mostÛ pro vzájemnû prospû‰né vztahy
s partnersk˘mi státy a institucemi. Protokolární aktivity, vãetnû recepcí a koktejlÛ, je tﬁeba chápat jako rámec pro vykonávání práce diplomata, a nikoli jako
bezstarostn˘ Ïivot pln˘ radovánek.
■rJste ãlenem dozorãí rady Grantové agentury âR. MÛÏete ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit toto pracovi‰tû?
âlenové dozorãí rady GA âR jsou
voleni Poslaneckou snûmovnou. Je-
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jich úkolem je dohlíÏet na ãinnost
Grantové agentury, která rozdûluje
roãnû kolem 1 miliardy Kã do grantÛ
základního v˘zkumu v oborech technick˘ch, pﬁírodních, lékaﬁsk˘ch, spoleãensk˘ch a zemûdûlsk˘ch. âlenové
dozorãí rady, kteﬁí mimo jiné vyﬁizují
stíÏnosti uchazeãÛ o granty, se sami
nemohou ucházet o grantové projekty
po dobu svého pÛsobení ve funkci
a jsou vázáni mlãenlivostí.
■rMohl byste nám ﬁíct Vá‰ názor na
hrozící válku v Iráku z pohledu
historika a arabisty?
O irácké krizi ãasto hovoﬁím pro rozhlasové vysílání BBC a pí‰i ãlánky zejména v ãasopise Mezinárodní politika.
Toto citlivé téma lze stûÏí shrnout do
nûkolika vût. Obecnû jsem odpÛrcem
váleãn˘ch konfliktÛ a mám za to, Ïe
jednostranná válka, vedená bez mandátu OSN, by znamenala váÏnou
zmûnu základních principÛ mezinárodních vztahÛ, a to nejen postupimského
systému s v˘znamnou rolí RB OSN pﬁi
ﬁe‰ení konfliktÛ, ale ve‰ker˘ch pravidel, zaloÏen˘ch od vestfálského míru
1648 na svrchovaném státu jako subjektu mezinárodního práva. Bez ohledu na oprávnûnost zdÛvodnûní takové
akce by se vytvoﬁil nebezpeãn˘ precedens do budoucna, kdy kterákoli velmoc ãi stát by mohly napadnout jin˘
stát a úspû‰nost by byla mûﬁena
pouze kritériem síly. Weltpolitik nûmeckého císaﬁe Viléma II. je nebezpeãn˘m dûjinn˘m pﬁíkladem postupu,
kter˘ vedl k nechtûné a pro Evropu katastrofální první svûtové válce.
■rCo ﬁadíte k nejvût‰ím úspûchÛm
ve va‰em Ïivotû a naopak? Co
byste naopak oznaãil za nejvût‰í
neúspûch?
K Ïivotní bilanci bych se radûji vrátil
pﬁinejmen‰ím za deset let.

■rJak odpoãíváte a relaxujete?
Rád se vracím na rodnou Moravu,
kde trávím letní prázdninové mûsíce.
V lázních Luhaãovice ãi ve vinaﬁském
kraji kolem historického Mikulova nalézám potﬁebn˘ klid k soustﬁedûní,
ãetbû a psaní.
■rMáte nûjaké koníãky?
VÏdy jsem mûl rád cestování spojené s poznáváním kulturního dûdictví
i zpÛsobu Ïivota v rÛzn˘ch ãástech
svûta.
■rVzpomínáte na studentská léta
s radostí ãi s nostalgií?
S radostí a trochu i s nostalgií. Stu-
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dentská léta strávená na fakultû, v kolejích a ve Staré Praze patﬁila k nejlep‰ím v mém Ïivotû.
■rMohl byste prozradit, prosím,
nûco o své rodinû?
Mám spokojen˘ a klidn˘ manÏelsk˘
Ïivot, snaÏím se svÛj voln˘ ãas vûnovat také své mamince z Brna a raduji
se z úspûchÛ sv˘ch neteﬁí a synovcÛ
z Moravy, Slovenska a Severních
âech.
Za rozhovor dûkuje

REDAKâNÍ

RADA

■râeho byste chtûl je‰tû v Ïivotû
dosáhnout?
Pﬁedev‰ím splnit povinnosti vÛãi
svému kmenovému oboru, tedy dopsat monografii Soudobé dûjiny islámsk˘ch zemí a ze sv˘ch doktorandÛ pﬁipravit odborníky, kteﬁí udrÏí ‰tafetu do
budoucna.
■rJe nûco, co vám vadí na dne‰ní
ãeské spoleãnosti?
Pﬁi ﬁe‰ení problémÛ se projevuje
malost, sklon prosazovat prÛmûrnost,
strach z nadan˘ch lidí, ha‰tûﬁivost,
sklon k intrikaﬁení a politikaﬁení.
Mnoha âechÛm chybí velkorysost
a pochopení, Ïe protivník ãi konkurent
není nepﬁítelem, ale inspirací k zamy‰lení a práci na sobû.
■rJak˘ je vá‰ vztah k Ïenám a kter˘ch vlastností si na nich nejvíc
ceníte?
Îeny mám rád a velice si jich váÏím
jak v soukrom˘ch rozhovorech, tak
i v pracovních vztazích. Cením si jejich
inteligence, houÏevnatosti, vytrvalosti
a pracovitosti.

Jízda na velbloudu v Jordánsku u Mrtvého moﬁe
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Jak si vybírat téma
bakaláﬁské práce

Leto‰ní druhé roãníky studentsk˘ch pﬁíslu‰níkÛ akademické obce V·FS ãeká nesnadn˘ úkol. Tak jako jejich pﬁedchÛdci i oni se budou muset velmi dÛkladnû
zamyslet nad tím, co má b˘t tématem jejich bakaláﬁské
práce, kterou v závûru studia budou muset umût se ctí
obhájit pﬁed zku‰ební komisí. Nebude proto od vûci,
kdyÏ vyuÏiji platformy na‰eho obãasníku Xadonia
k prezentaci nûkter˘ch rad a doporuãení, které shrnují
mé poznatky z loÀsk˘ch konzultací k tématÛm bakaláﬁsk˘ch prací.
První rada zní, vybírejte si témata z tûch tematick˘ch okruhÛ, které jsou va‰im srdcím nejblíÏe. Vûzte, Ïe i na bakaláﬁské práce lze vztáhnout pﬁísloví, dle kterého láska hory pﬁená‰í. Není pﬁece nijak tûÏké se dovtípit, Ïe to co budete dûlat
s pozitivním zaujetím ãi dokonce s láskou, vás nebude obtûÏovat, natoÏpak otravovat. ·ance na v˘born˘ ãi velmi
dobr˘ v˘sledek va‰eho autorského snaÏení zde jsou pak
jasnû uÏ z tohoto dÛvodu minimálnû o jeden ﬁád vy‰‰í.
Dûlat nûco s láskou ov‰em pﬁedpokládá hlubok˘ a opravdov˘ zájem o danou vûc. Podobnû jako je tomu ve vztazích mezi lidmi, ani zde by ale nemûlo docházet k zámûnû
skuteãné lásky s chvilkov˘m vzplanutím. Tedy s nûjak˘m
kratiãk˘m emocionálním poblouznûním, pﬁi nûmÏ se rozum
ex definitione dostává na vedlej‰í kolej.
Rozpoznat, zda si student vybral téma bakaláﬁské práce,
k nûmuÏ má hlubok˘, opravdov˘ a tedy déletrvající vztah,
není pro zku‰eného kantora nikterak obtíÏné. Takov˘ student se velmi dobﬁe orientuje v podstatû problému, má pﬁehled o literatuﬁe vztahující se k danému tématu atd. U tûch
studentÛ, kde jde jen o náhlé vzplanutí zájmu, je tomu zcela
logicky naopak. Takov˘ch je ale na‰tûstí v kaÏdé studentské generaci relativnû málo.
Druhé doporuãení lze zformulovat následovnû. Budoucí
téma va‰í bakaláﬁské by mûlo konvenovat s oborem va‰eho studia a s vámi zam˘‰lenou budoucí specializací. Na‰e
katedra nyní nabízí specializace dvû, a sice: podnikové finance a management a marketing. Pro pﬁí‰tí akademick˘
rok katedra ¤PPE navrhuje roz‰íﬁit moÏnosti specializací
o specializaci audit a úãetnictví pro obû formy bakaláﬁského studia. Pro kombinovanou formu bude studentÛm pravdûpodobnû nabídnuta je‰tû dal‰í varianta pro eventuální
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specializaci, kterou by mohlo b˘t ﬁízení jakosti. I kdyÏ v tuto
chvíli nelze zodpovûdnû ﬁíci, kolik specializací bude v pﬁí‰tím akademickém roce vskutku otevﬁeno v tﬁetím roãníku
prezenãního a kombinovaného studia, zvaÏovat toto kritérium v˘bûru tématu bakaláﬁské práce je urãitû rozumné.
Vãetnû pﬁípadné tematické alternativy.
K souladu vybraného tématu bakaláﬁské práce a studovaného oboru pﬁiãiním pouze následující krátkou vysvûtlující poznámku. I kdyÏ je za pﬁedpokladu souhlasu pﬁíslu‰né
katedry v zásadû moÏné, aby nûkdo ze studentÛ napsal
a obhájil bakaláﬁskou práci na jiné katedﬁe neÏ na té, která
je jeho oborovou a tedy katedrou mateﬁskou, pﬁece jen
není bûÏné, kdyÏ se v závûru studia student od své oborové katedry odpoutá a zamíﬁí na jinou katedru. V urãit˘ch
specifick˘ch pﬁípadech to jistû mÛÏe mít rozumné a plnû
pochopitelné dÛvody. Nûkdy to ale mÛÏe spí‰e svûdãit
o nedostateãnû promy‰leném v˘bûru vysoko‰kolského bakaláﬁského studijního oboru, coÏ je na pováÏenou. Nemajíli k tomu studenti nûjaké velmi závaÏné a rozumné dÛvody,
mûli by se tudíÏ pﬁi v˘bûru témat sv˘ch bakaláﬁsk˘ch prací
uvûdomûle orientovat na nabídku tematick˘ch okruhÛ pﬁíslu‰né oborové katedry.
Za tﬁetí. V˘bûr tématu bakaláﬁské práce by mûl b˘t na‰imi
budoucími absolventy pojímán tak, aby jim zpracování a úspû‰ná obhajoba bakaláﬁské práce napomohly nastartovat ãi
rozvíjet jejich profesionální anebo podnikatelské kariéry.
Tento praktick˘ aspekt v˘bûru tématu bakaláﬁské práce neplyne jen z individuálních hodnotov˘ch preferencí na‰ich studentÛ, coÏ je obzvlá‰È zﬁetelné v kombinované formû studia.
Preference zmínûného hlediska vypl˘vá koneckoncÛ také
z toho, Ïe akreditovan˘ bakaláﬁsk˘ studijní program v rámci
oboru ¤ízení podniku a podnikové finance klade dÛraz v profilov˘ch a specializaãních odborn˘ch pﬁedmûtech na aplikované ekonomické discipliny. A velmi kvalitní bakaláﬁské
práce, zejména v jejich aplikaãní (praktické) ãásti, se mohou
stát vítan˘m zdrojem aktuálních empirick˘ch poznatkÛ zpûtnû obohacujících obsahovou náplÀ vysoko‰kolské v˘uky odborn˘ch ekonomick˘ch pﬁedmûtÛ na V·FS.
âtvrt˘m kritériem v˘bûru tématu bakaláﬁské práce by
mûla b˘t dostupnost odborné literatury a dal‰ích nezbytn˘ch pramenÛ. Tento poÏadavek je tﬁeba vztahovat
k obûma ãástem textu bakaláﬁské práce. Jak k teoretické,
tak i k její praktické (aplikaãní) ãásti. Pokud jde o odbornou
literaturu, tam jde obvykle v prvé ﬁadû o to, aby nosné odborné publikace byly skuteãnû fyzicky (popﬁípadû i cenovû)
dostupné. Pod fyzickou dostupností je pak úãelné rozumût
to, Ïe je dané literatury na malém tuzemském kniÏním trhu
nabízeno dostateãné mnoÏství, coÏ je mnohdy u odborné literatury v podmínkách âR problém. Spoléhat na to, Ïe si
bude moÏné k˘Ïenou literaturu vypÛjãit v knihovnách je
znaãnû riskantní, neboÈ z mnoha pﬁíãin tato literatura nemusí b˘t v knihovnách, (vãetnû knihovny na‰í ‰koly) k dispozici zrovna v té dobû, kdy jí urãit˘ student nejvíc potﬁebuje. A k dostupnosti literatury se váÏe pﬁinejmen‰ím je‰tû
následující doporuãení. Jeho podstatou je, aby studenti pﬁi
hodnocení dostupnosti dané odborné literatury nepﬁeceÀovali své jazykové znalosti. Mûli by dobﬁe zváÏit, zda vskutku patﬁí do té relativnû nevelké ãásti ãeské populace, která
bravurnû vládne jedním ãi nûkolika cizími jazyky a nemá
potíÏe s cizojazyãnou odbornou terminologií, s reáliemi ãi
idiomy cizojazyãného prostﬁedí atd., atp. Pokud jejich znalosti pﬁíslu‰ného cizího jazyka nejsou na patﬁiãnû vysoké
úrovni, potom by cizojazyãná odborná literatura mûla figu-
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rovat spí‰e jen na soupisu doplÀkov˘ch (vedlej‰ích) pramenÛ a ve velmi skromném rozsahu.
Dle m˘ch zku‰eností studenti pﬁi v˘bûru témat bakaláﬁsk˘ch prací z hlediska dostupnosti literatury a pramenÛ nejãastûji ale chybují v tom, Ïe ﬁada z nich dost jasnû nechápe, Ïe u mnoh˘ch témat nelze vÛbec zpracovat aplikaãní
ãást bez pﬁístupu k nezbytn˘m pramenÛm faktick˘ch informací. Názornû lze tento problém ilustrovat napﬁíklad na tematickém okruhu Finanãní anal˘za podniku. Má-li se student s dan˘m tématem s úspûchem vypoﬁádat, potom
k tomu v prvé ﬁadû oãividnû potﬁebuje pﬁíslu‰né úãetní podnikové v˘kazy. Musí tedy pﬁinejmen‰ím mít bezproblémov˘
pﬁístup k bilanci, v˘sledovce a v˘kazu cash flow a mít svolení k opublikování tûchto v˘kazÛ v pﬁíloze své bakaláﬁské
práce. To ale nûkteré podnikatelské subjekty nedovolují.
A ty podniky, které svolení dají, obvykle zveﬁejnûní sv˘ch
úãetních v˘kazÛ váÏou na nûjaké podmínky. Na to ostatnû
v mezích zákona mají právo a je tedy tﬁeba pﬁi v˘bûru v˘‰e
zmínûného tématu bakaláﬁské práce nejprve zjistit, zda
a za jak˘ch podmínek dan˘ podnik umoÏní danému studentovi zveﬁejnit jeho úãetní v˘kazy z minul˘ch fiskálních
období atd., atp.
V závûru tohoto komentovaného v˘ãtu nejdÛleÏitûj‰ích
kritérií v˘bûru témat bakaláﬁsk˘ch prací studentÛ oboru ¤ízení podniku a podnikové finance bych chtûl pozornost ãtenáﬁÛ z ﬁad na‰ich studentÛ obrátit je‰tû k následujícímu hledisku. Doporuãuji, aby studenti témata bakaláﬁsk˘ch prací
vybírali také s ohledem na to, v jakém rozsahu je katedra

2003

Ex KATHEDRA

OBâASNÍK V·FS – ÚNOR

schopná vybraná témata personálnû pokr˘t sv˘mi interními
a externími lektory. Znaãná ãást studentÛ totiÏ potﬁebuje
nemalou pomoc ze strany vedoucích (‰kolitelÛ) bakaláﬁsk˘ch prací z ﬁad interních ãi externích lektorÛ katedry. A to
nejen v pozdûj‰ím období autorského zpracování bakaláﬁské práce, n˘brÏ i v ãasnûj‰í fázi konzultací vûnovan˘ch
v˘bûru bakaláﬁsk˘ch témat. To by studenti mûli mít ve
vlastním zájmu na pamûti. Mûli by proto dopﬁedu poãítat
s tím, Ïe mnohé vypsané tematické okruhy mÛÏe katedra
obsadit nûkolika lektory, zatímco nûkterá témata bakaláﬁsk˘ch prací mÛÏe aktuálnû katedra personálnû pokr˘t tﬁeba
jen jedním lektorem. Nadto katedra obvykle dopﬁedu nemÛÏe s jistotou vûdût, o jaké vypsané tematické okruhy bakaláﬁsk˘ch prací bude mezi na‰imi studenty v novém akademickém roce nejvût‰í ãi naopak nejmen‰í zájem. Proto
mÛÏe dojít k tomu, Ïe budeme nûkter˘m studentÛm z pozice oborové katedry doporuãovat úãelné pﬁesmûrování jejich zájmu k nûkter˘m jin˘m tématÛm, resp. k jin˘m lektorÛm atd., atp. Pokud k tomu v individuálních pﬁípadech
dojde, je to tﬁeba pﬁijmout jako nûco, co se stát mÛÏe, nebrat to jako osobní újmu a chápat, Ïe ne v‰e je moÏné dopﬁedu a do puntíku naplánovat. ¤e‰ení je v podstatû jednoduché. Jako fatální se pﬁece leckdy mohou jevit ty situace, u kter˘ch vãas nerozpoznáme alternativy. Na‰e katedra je ale schopná nabídnout dostatek alternativ pﬁi v˘bûru
bakaláﬁsk˘ch témat. Není se tudíÏ ãeho obávat.

DR. STANISLAV MARE·, CSC.

Fakta o v˘bûru bakaláﬁsk˘ch prací
z loÀského akademického roku
■ Pokynem rektora ã.6/2002 ze
dne 18. 2. 2002 byla tímto vnitﬁním
pﬁedpisem V·FS stanovena metodika pro vypracování bakaláﬁské
práce. V souvislosti s tím byla
na‰im tehdej‰ím studentÛm druhého roãníku uloÏena povinnost
vybrat si v prÛbûhu letního semestru do stanoveného termínu
téma své budoucí bakaláﬁské
práce. Odborné katedry, garantující jednotlivé studijní obory na na‰í
‰kole, posluchaãÛm prezenãní
i kombinované formy bakaláﬁského studia pﬁi plnûní zadaného
úkolu poskytovaly patﬁiãnou odbornû metodickou pomoc. V˘chozí platformou této metodické pomoci byly katedrální seznamy tematick˘ch okruhÛ bakaláﬁsk˘ch
prací. K nabídnut˘m tematick˘m
okruhÛm byly pﬁidûleni jejich garanti a konzultanti, kteﬁí ve skupinov˘ch a individuálních konzultacích radili studentÛm, jak si mají
poãínat pﬁi v˘bûru témat bakaláﬁsk˘ch prací.
■ Jak se dalo oãekávat, nejvût‰í
nápor zájmu studentÛ o tematické
okruhy bakaláﬁsk˘ch prací vypsané katedrami, se soustﬁedil na ty
katedry, jejichÏ obory mûly v loÀském druhém roce existence
V·FS nejvíce studentÛ v obou for-

mách bakaláﬁského studia. Nejvût‰í
zátûÏ skupinov˘ch a individuálních
konzultací k v˘bûru témat bakaláﬁsk˘ch prací tak v minulém akademickém roce nesla na sv˘ch bedrech
b˘valá katedra ekonomie a ekonomiky. V nynûj‰ím akademickém roce
pak odbornû metodickou péãi o velkou vût‰inu témat bakaláﬁsk˘ch
prací studentÛ oboru ¤PPF pﬁevzala
katedra ﬁízení podniku a podnikové
ekonomiky.
■ Z tematické struktury bakaláﬁsk˘ch prací dle stavu ke 31. 1. 2003
vypl˘vá, Ïe v ãlenûní podle jednotliv˘ch odborn˘ch kateder lze konstatovat následující pravdûpodobné
rozloÏení budoucích obhajob bakaláﬁsk˘ch prací: katedra bankovnictví
a poji‰Èovnictví 95 temat, katedra ﬁízení podniku a podnikové ekonomiky 93 témata, katedra veﬁejné správy a práva 28 témat, katedra ekonomie a veﬁejn˘ch financí 19 témat
a ústav evropsk˘ch a mezinárodních
studií 1 téma.
■ Nejpopulárnûj‰ími tématy loÀského akademického roku se mezi studenty V·FS stala následující témata:
Finanãní anal˘za podniku, Komparace leasingového a úvûrového financování podnikov˘ch investic, Îivotní
a penzijní pﬁipoji‰tûní jako souãást
dÛchodového systému âR, Centrál-

ní bankovnictví a mûnová politika,
Reforma veﬁejné správy v EU
a v âR.
■ RozloÏení zájmu na‰ich studentÛ
o tematické okruhy vypsané jednotliv˘mi odborn˘mi katedrami bylo
v uplynulém období velmi nerovnomûrné. DÛsledkem byly i znaãné
rozdíly v ãasové nároãnosti konzultací uskuteãnûn˘ch jednotliv˘mi lektory odborn˘ch pﬁedmûtÛ. Patrnû
nejvût‰í objem konzultací k tématÛm
bakaláﬁsk˘ch prací v ãlenûní dle jednotliv˘ch kateder realizovali v uplynulém letním semestru následující
pedagogové: Dr. Mgr. M. Hradec,
Prof. PhDr. K. Lacina, DrSc., Dr. S.
Mare‰, CSc., Doc. R. Valenãík, CSc.
■ V prÛbûhu právû probíhajícího
zimního semestru bylo na nûkter˘ch
katedrách nutné personálnû doﬁe‰it
obsazení pozic vedoucích bakaláﬁsk˘ch prací. Zejména v tûch pﬁípadech, kde by na jednoho lektora pﬁipadalo kapacitnû nezvládnutelné
mnoÏství bakaláﬁsk˘ch prací. ZároveÀ katedry ve spolupráci se studijním oddûlením administrativnû, organizaãnû a personálnû zabezpeãovaly rozdûlení nynûj‰ích studentÛ
tﬁetího roãníku do pﬁíslu‰n˘ch bakaláﬁsk˘ch semináﬁÛ.

DR. STANISLAV MARE·, CSC.
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Viry II.
VáÏení kolegové, pﬁed ãasem jsem napsal ãlánek do na‰eho ‰kolního ãasopisu Xadonia (viz. Xadonia ãíslo 2/1, kvûten 2002, strana 11)
a je mi ctí, Ïe mohu v této ãinnosti i nadále pokraãovat.
Obsahem dne‰ního „IT okénka“ bude shrnutí a prohloubení problematiky virÛ (ãervÛ, trojanÛ). V budoucnu se mÛÏete tû‰it na témata t˘kající se problematiky hacking, cracking, warez. Seznámíme se také
s tím, co to je firewall a k ãemu slouÏí a pﬁidám i zajímavé odkazy na
webu. Nemûly by chybût ani zajímavosti ze svûta software.

Ale pûknû po poﬁádku. Jak jsem jiÏ
zmínil v˘‰e, dne‰ní téma se bude vûnovat virÛm. Dozvíte se, jaké nebezpeãí nám hrozí na „moderních systémech“, jako jsou napﬁíklad Windows
2000 ãi Windows XP, co je to makrovirus, jak se ‰íﬁí a jak se proti nûmu
chránit; co je to trojsk˘ kÛÀ nebo co je
to ãerv.
Nejprve ale provedu rekapitulaci
(spí‰e heslovitû) svého pﬁedchozího
ãlánku. Zde jsme se dozvûdûli:
■ Ïe se viry dûlí na souborové,
boot a multiparitní
souborové viry - parazitují na
spustiteln˘ch souborech (exe, com,
bat,). Modifikují hlaviãku souboru,
umístí se do jeho tûla.
bootviry - parazitují v bootsektoru
(prvním sektoru disku)
multiparitní viry - kombinují vlastnosti souborov˘ch a boot virÛ.
■ dále se dûlí podle chování na rezidentní a viry pﬁímé akce
rezidentní viry - nahrají se do pamûtí a tam zÛstanou vût‰inou aÏ do
restartu poãítaãe. Po celou tu dobu
mÛÏou konat neplechu.
viry pﬁímé akce - po jejich aktivaci
dochází okamÏitû k tomu, Ïe virus provede akci pro kterou byl stvoﬁen, dále
uÏ se o systém nestarají.
■ rezidentní viry se dále dûlí podle
zpÛsobu krytí na stealth, kódované,
polymorfní a „unikátní“
stealth viry - pﬁi jakékoliv Ïádosti
o ãtení infikovaného souboru se postarají, aby byl soubor v pÛvodní podobû. Slu‰né antiviry obsahují antistealth techniky (samy pﬁebírají pﬁístup
k disku a zabraÀují tak pﬁípadnému
viru pozmûnit údaje).
kódované viry - zaãínají smyãkou,
která kóduje tûlo viru náhodn˘m klíãem. Smyãka zÛstává konstantní.
polymorfní viry - neobsahují uÏ ani
pevnou smyãku
„unikátní viry“ - obsahují jen jakousi tabulku akcí, které má virus
zvládat a generují skuteãnû cel˘ nov˘
unikátní virus
■ viry bránící se proti likvidaci napﬁíklad „one-half“, kter˘ postup-
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nû kóduje data na disku, takÏe po
jeho likvidaci budete potﬁebovat
znát kód pro pﬁístup k infikovan˘m
souborÛm. Samozﬁejmû jiÏ na to
existují nástroje.
Nyní se zmíním nûco málo o heuristické anal˘ze, jakoÏto nástroji vyuÏívaného pﬁi léãení virÛ.
Heuristická anal˘za se snaÏí pﬁijít
na to, co vlastnû chce spou‰tûn˘ program udûlat. Klíãem k tomu je tzv.
krokování, neboli spou‰tûní programu
po jednotliv˘ch krocích jak˘msi emulátorem. Program se pﬁímo nespustí, jen
se prohlíÏejí jednotlivé instrukce
a zkou‰í se, co udûlají. Virus se tak
vlastnû touto metodou nechá bûÏet,
aniÏ by mûl moÏnost ohrozit systém.
A v prav˘ okamÏik je moÏné jej zne‰kodnit. Mûjme ale na pamûti, Ïe heuristická anal˘za nemÛÏe a ani nechce
b˘t v‰emocná. Pokud zná virotvÛrce
dobﬁe nûjak˘ antivir, vÏdycky mÛÏe
napsat virus, na kterém konkrétní antivir selÏe. Navíc je stále více moderních virÛ tvoﬁeno ve vy‰‰ích programovacích jazycích - Delphi, C++, Visual Basicu, ... Takové viry není
moÏné v rozumném ãase heuristikou
analyzovat. Pﬁesto valná vût‰ina virÛ
heuristikou zachycena je. A její hlavní
cíl? Jsou na svûtû „dobráci,“ vytváﬁející generátory virÛ. Takov˘ generátor si
stáhnete, my‰í zatrhnete poÏadované
funkce, doplníte pár údajÛ (tﬁeba pozdrav pro nebohého pﬁíjemce viru)
a máte vygenerován zbrusu nov˘ vir.
Takov˘ch virÛ si mÛÏete dennû vytvoﬁit tﬁeba sto a nemÛÏete po nikom
chtít, aby je zadával do databází.
A tady je to pravé místo pro heuristiku.
VIRY A NOVÉ SYSTÉMY
Star˘ virus má v nov˘ch systémech
kru‰n˘ Ïivot. V kvalitních systémech napﬁ. Windows NT, Windows 2000
(Windows XP se souborov˘m systémem NTFS vychází z Windows 2000)
- má kaÏd˘ program vlastní pamûÈov˘
prostor, vlastnû virtuální poãítaã, a nemÛÏe zasahovat do prostoru ostatním
programÛm. KdyÏ se zavﬁe program,
vyãistí se i onen prostor a s ním se
v celku spolehlivû zlikviduje i rezidentní virus. Tedy, vyãistí se z pamûti. Na
disku sice zÛstane, ale nemÛÏe zÛstat

rezidentní v pamûti po ukonãení hlavního programu a tím ani nemÛÏe ‰kodit.
Viry pﬁímé akce jsou na tom o trochu lépe. NesnaÏí se naãíst do pamûti, nezkou‰ejí se stát rezidentními, prostû udeﬁí a pﬁedají funkci programu.
Pokud se nesnaÏí o zákrok, kter˘ by
systému vadil, nic jim nezabrání v ãinnosti. Pﬁestaly se v‰ak dûlat z jednoho prostého dÛvodu. Windows je víceúlohov˘ systém a není dÛvod, proã by
se virus nemûl spou‰tût jako samostatná úloha.
A co bootviry? Minule jsem psal, Ïe
bootvir se chápe akce je‰tû pﬁed
spu‰tûním DOSu a nemÛÏe tedy vyuÏívat jeho sluÏby. KaÏd˘ slu‰n˘
systém hned pﬁi startu pﬁebírá kontrolu nad pﬁím˘m pﬁístupem k disku nezávisle na tom, kdo se o nûj staral
pﬁedtím. TakÏe bootvir toho nemÛÏe
vyuÏívat, a tím je zbaven akceschopnosti. Úplnû? Úplnû ne. Pokud byl na
disku je‰tû pﬁed systémem, bude se
pﬁi kaÏdém zapnutí poãítaãe aktivovat, aby byl vzápûtí znovu zlikvidován. Pokud je tedy destruktivní
a tﬁeba jednou do roka maÏe disky,
nic mu v tom nezabrání. Zlikviduje
disk je‰tû dﬁív, neÏ se systém zaãne
nahrávat.
A co speciální viry pro Windows?
Samozﬁejmû budou vyuÏívat sluÏeb
systému, coÏ jim dodá fantastickou
moc. Hovoﬁím teì pﬁedev‰ím o ãervech, kteﬁí se díky napojení na
systém mohou mnoÏit v celé síti (viz
dále).
Dávno neplatí informace, Ïe virus
musí modifikovat hlaviãku souboru.
Ve Windows funguje tak sloÏit˘
systém volání a skokÛ, Ïe se mÛÏe
virus skr˘t skuteãnû kamkoliv. Scannery tedy nyní musí kontrolovat celé
soubory, coÏ jim na rychlosti nepﬁidá.
Dávno neplatí fakt, Ïe viry mohou
obsahovat jen soubory typu exe, sys,
com, ovl a nûkolik dal‰ích v˘jimek. Seznam infikovateln˘ch pﬁípon je jiÏ tak
velk˘, Ïe je snaÏ‰í si pamatovat, co se
nakazit nedá. Viry nenapadají obrázky
a nejjednodu‰‰í textové soubory typu txt.
Ov‰em pozor na dal‰í podraz! Windows standardnû nezobrazují pﬁíponu,
jen pﬁidûlí souboru odpovídající ikonu.
Pokud tedy máme obrázek, nepoznáme jej podle pﬁípony jpg, ale podle
charakteristické ikony. Spustiteln˘
soubor ov‰em mÛÏe mít ikonu jakou
chce, nese si ji totiÏ v sobû. Pokud se
tedy bude jmenovat tﬁeba „girl“ a ponese ikonu charakteristickou pro obrázky, zjistíte moÏná, Ïe se jedná
o spustiteln˘ soubor, teprve, aÏ bude
pﬁíli‰ pozdû! Obrana proti takovémuto
fíglu je primitivní - naﬁiìtû systému zobrazovat pﬁípony. Otevﬁete si PrÛzkumníka nebo nûjak˘ adresáﬁ, najdûte menu Zobraz/MoÏnosti a zakaÏte
skr˘vaní koncovek souborÛ znám˘ch
typÛ.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

PAVEL SKOTNICA
student 2. roãníku prezenãního studia
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Sedm divÛ svûta
VISUTÉ ZAHRADY
SEMIRAMIDINY
Semiramidiny zahrady se nalézaly
v Mezopotámii ve mûstû Babylón. Tady
se podle rÛzn˘ch zdrojÛ povaÏují za divy
svûta je‰tû babylónské hradby nebo babylónská vûÏ. Zahrady nejspí‰e postavila královna ·ammuramat (ﬁec. Semiramis) kolem roku 800 p. n. l a byly objeveny Robertem Koldeweyem. Stavba
stála na sloupech, na nich leÏely palmové trámy. Na tyto trámy byla navezena
ohromná a hluboká vrstva pÛdy. Nechybí samozﬁejmû technicky v˘bornû provedené zavlaÏování. A do pÛdy byly vysazeny dostupné druhy rostlin.
SEMIRAMIS byla assyrskou královnou a snad i dcerou syrské bohynû
Dorkety. Vychoval jí královsk˘ past˘ﬁ
Simmas, kter˘ ji pr˘ nalezl (tedy jeho pomocníci) v pou‰ti, krmenou holuby
(a pak Ïe jsou holubi ‰kodná). Byla moc
krásná a jednoho dne ji spatﬁil jist˘
Onnés, námûstek assyrského krále
Nína. Na bojové v˘pravû proti BaktrÛm
pﬁi‰la Semiramis do tábora za sv˘m
muÏem, se kter˘m uÏ mûla dvû dûti, Hyapata a Hydaspa. Byla to velmi chytrá
Ïena a pﬁipravila skvûl˘ plán. Odûla se
‰atem, kter˘ zakryl její pohlaví (byla totiÏ
Ïena a chtûla vypadat jako muÏ) a zosnovala klamn˘ útok na dolej‰í ãásti
mûsta, aby pozornost stráÏcÛ opadla.
Poté s nejodváÏnûj‰ími muÏi hrad dobyla. Nínos se zaãal o ni zajímat a usiloval
o jeji ruku (hlavnû v‰ak o jiné ãásti - pﬁedev‰ím o ty, co pﬁedtím zakr˘vala), ale
Onnés se jí nechtûl vzdát ani za ruku Nínovy dcery Sosany. Po nátlaku krále se
nakonec obûsil (alespoÀ Ottova encyklopedie to tvrdí). A tak se stala Semiramis královnou. Porodila Nínovi syna
Nínya a po královû smrti zdûdila ﬁí‰i.
Byla velmi ctiÏádostivá a chtûla se vyrovnat slávû svého zesnulého manÏela.
ZaloÏila Babylón a dal‰í mûsta podél ﬁek
Eufrat a Tigris. Spojila je s Médií umûlou
silnicí, podél níÏ nechala uhladit skálu
a vytesat do ní svou maliãkost a své velkolepé ãiny. Ottova encyklopedie dále
hovoﬁí o tom Ïe: „...zaloÏila velkolep˘
sad se skvostn˘m palácem, v nûmÏ ãastûji pob˘vala za ukojením chtíãÛ sv˘ch“.
Zajímavostí je zajisté i to, Ïe se jiÏ neprovdala, protoÏe se obávala ztráty
svého panství „..., ale st˘kala se s nejkrásnûj‰ími muÏi vojska svého, které
pak potají kázala zahubiti“, pí‰e se opût
v nauãném slovníku. Tato pﬁíjemná
vdova si podmanila Egypt, Lybii, velkou
ãást Aithiopie a dokonce chtûla dobít
Indii... Uskuteãnila útok s 3 000 000 pû‰áky, 500 000 jezdci, 100 000 váleãn˘mi vozy, 100 000 velbloudy odûn˘mi
v b˘ãí kÛÏi, aby si Indové mysleli, Ïe
jsou to sloni, a 2000 lodûmi. Av‰ak indsk˘ král Stabrobatés se jí vÛbec nezalekl (poslal jí list, kde sliboval její konec na
kﬁíÏi). Jak uÏ to b˘vá, Semiramis v nû-

kolika bitvách zvítûzila, av‰ak Stabrobatés byl chytr˘ a poznal, Ïe její vojáci nejedou na slonech, ale na velbloudech,
vlákal ji do vnitrozemí a ve veliké bitvû
tûÏce porazil. I kdyÏ ranûná ‰ípem, podaﬁilo se jí vrátit s uboh˘m zbyteãkem
vojska domÛ, jenÏe i tam byla poraÏena
synem, kter˘ uÏ dlouho usiloval o její postavení, a radûji mu panství pﬁedala. Pak
podle jednûch vzlétla jako bílá holubice,
a podle druh˘ch spáchala sebevraÏdu.
AÈ uÏ je to tak ãi onak, od té doby je povaÏována za bohyni.

ARTEMIDIN CHRÁM
V EFESU
Do ¤ecka kolem pﬁelomu 2. a 1. tisíciletí pﬁ. n. l. pﬁi‰ly kmeny IónÛ a AchajcÛ.
Jak postupnû vzrÛstal poãet obyvatel,
do‰lo k pﬁelidnûní a tyto kmeny zaãaly
kolonizovat egejské ostrovy a pobﬁeÏí
Malé Asie. Iónové se usadili mimo jiné
i na stﬁedním pobﬁeÏí Malé Asie. Tady
kolem roku 1000 pﬁ. n. l. zaloÏili mûsto,
jeÏ nazvali Efesos (dne‰ní Efes v Turecku, jiÏnû od Izmiru). ¤ecká mûsta si
stﬁeÏila svou nezávislost, ale pokaÏdé
se jim to nepodaﬁilo.
Efesos se stal v˘znamn˘m obchodním pﬁístavem a také stﬁediskem kultu
bohynû Artemidy, kter˘ pﬁevzal je‰tû
z pﬁedﬁeckého období. Artemis byla nemanÏelskou dcerou Dia a bohynû Létó
a sestrou Appollóna; byla panenskou
bohyní pﬁírody, bohyní lovu a zároveÀ
bohyní svateb a plodnosti. B˘vá zobrazována jako lovkynû s lukem v ruce
v doprovodu lesních nymf a zvûﬁe, hlavnû jelena. Této bohyni tedy Efesané jiÏ
kolem roku 800 pﬁ. n. l. zbudovali chrám.
Ten byl nûkolikrát pﬁestavûn; nakonec
jej zniãili L˘dové, kdyÏ kolem roku 550
pﬁ. n. l. mûsto dobyli. L˘dsk˘ král Croeses v‰ak velkoryse sponzoroval v˘stavbu nového, kter˘ bude povaÏován ze
jeden ze sedmi divÛ svûta; bûhem nûkolika let poté l˘dská ﬁí‰e zanikla, kdyÏ se
pokusila uzmout Persii ãást území sama se stala ãástí Persie.
Chrám byl zbudován na starém kultovním místû v polovinû 6. stol. pﬁ. n. l.
v iónském slohu. Stavitelé pocházeli
jednak z Kréty (Chersifrón a Metagénés)
a jednak z ostrova Samos (Theodoros);
na vzniku chrámu se podíleli ﬁemeslníci
z celé Asie. PÛdorys chrámu byl pravoúhl˘, jak bylo tehdy zvykem, a mûl rozmûry 115 x 55 metrÛ. Na rozdíl od jin˘ch
staveb svého druhu byl v‰ak zbudován
z mramoru. Stﬁe‰ní konstrukci se zdoben˘m prÛãelím shlíÏejícím na prostorné
nádvoﬁí pﬁed chrámem podpíralo 127
iónsk˘ch sloupÛ, z nichÏ kaÏd˘ byl 18
metrÛ vysok˘. Sloupy byly pravidelnû
rozmístûny po celém chrámu, kromû
vnitﬁní celly neboli pﬁíbytku bohynû.
Chrám ukr˘val mnoho umûleck˘ch dûl,
vãetnû ãtyﬁ star˘ch bronzov˘ch soch
Amazonek, které byly dílem nejlep‰ích
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sochaﬁÛ té doby, jimiÏ byli: Feidas, Polycleitus, Kresilas, Fradmon. NejdÛleÏitûj‰í objekt se ale nacházel uvnitﬁ celly socha samotné bohynû, o které nemáme jedinou dochovanou zmínku; neexistuje nicménû dÛvod pochybovat, Ïe tam
skuteãnû stála. Chrám slouÏil kromû náboÏensk˘ch potﬁeb také jako obchodní
centrum; nav‰tûvovali je také obchodníci, turisté, umûlci a králové, kteﬁí si zaji‰Èovali pﬁízeÀ bohynû ‰tûdr˘mi dary; nalezena byla napﬁíklad so‰ka Artemidy
celá ze zlata, náhrdelníky ãi ‰perky aÏ
z Persie ãi Indie.
Roku 356 pﬁ. n. l. byl chrám zniãen poÏárem, kter˘ vypukl údajnû té noci, kdy
se narodil Alexandr Makedonsk˘ (21.
srpna - ﬁeck˘ historik Plútarchos pí‰e, Ïe
„bohynû byla pﬁíli‰ zaneprázdnûna péãí
o narození Alexandra, neÏ aby seslala
pomoc ohroÏenému chrámu“). K ãinu se
pﬁi muãení pﬁiznal jinak neznám˘ Hérostratos, kter˘ jako motiv uvedl nepﬁekonatelnou touhu uãinit své jméno nesmrteln˘m. Obyvatelé Efesu se proto rozhodli
jeho jméno nikdy nevyslovovat a chrám
co nejrychleji obnovit. Tak se skuteãnû
stalo za dvacet let, a to po dobytí Malé
Asie Alexandrem Velik˘m, kter˘ na obnovu chrámu téÏ pﬁispûl. Na pﬁestavbu
chrámu dohlíÏel sochaﬁ Skopás, kter˘
pracoval také na mauzoleu v Halikarnassu. Nov˘ chrám mûl základnu o rozmûrech asi 130 x 80 metrÛ, kterou obklopovaly mramorové schody. Poté se Efesos
stal jedním ze stﬁedisek ﬁímské provincie
Asia. KdyÏ sem zavítal svat˘ Pavel, zanechal nám informaci, Ïe v 1. stol. n. l.
byl chrám zdoben pozlacen˘mi sloupy
a stﬁíbrn˘mi so‰kami.
Chrám byl znovu zniãen, tentokráte
Góty roku 262 n. l. Efesané opût odhlasovali jeho obnovu, ale ve ãtvrtém století na‰eho letopoãtu jiÏ bylo oficiálním náboÏenstvím celé ﬁímské ﬁí‰e kﬁesÈanství
a chrám ztratil svou náboÏenskou funkci. Roku 401 byl pak chrám naposledy
zniãen. Efesos byl pozdûji opu‰tûn
a chrám za tureckého panství dále chátral. KdyÏ na místo roku 1100 pﬁijeli kﬁiÏáci a místních se vyptávali na chrám, ti
jen zmatenû kroutili hlavou. O Ïádném
chrámu nic nevûdí.
Do dne‰ních dnÛ se zachovaly jen
fragmentární zbytky. AÏ roku 1863 byl
Britsk˘m muzeem vyslán John Turtle
Wood, aby chrám nalezl. Av‰ak nevûdûl, kde ho má hledat. Nakonec roku
1869 zbytky chrámu skuteãnû odkryl.
V‰e, co se nalezlo, se dodnes nachází
v Britském muzeu. Probûhly také pokusy chrám obnovit, ale znovu vztyãen byl
nakonec jen jedin˘ sloup, aby pﬁipomínal, Ïe zde stál jeden ze sedmi divÛ
svûta. I pﬁes to, Ïe detailní popisy nám
umoÏÀují udûlat si celkovou pﬁedstavu
o vzhledu chrámu, nikdy se nedozvíme,
jakou nádherou se mohl Efesos py‰nit.
Hlavní krásy chrámu totiÏ spoãívaly v architektonick˘ch a umûleck˘ch detailech,
které uÏ zÛstanou navÏdy neznámé.
Pokraãování pﬁí‰tû
Z dostupn˘ch pramenÛ sestavila

·ÁRKA MATOU·KOVÁ
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PrÛvodce po stravovacích zaﬁízeních
Od Balkánu pﬁes TuãÀáky k Vltavû
KLÍâ:
KLÍâ:

NÁZEV
ulice
✸
zachraÀ
se... – Ïeny,
dûti a starci napﬁed!
pﬁibliÏná: kapacita;
vzdálenost
od Vlkovy/Cimburkovy/Pﬁítomnosti
✸ ✸- menu/hotové jídlo;
no, nic
ale lep‰í neÏ
dálnici
jídlomoc,
na objednávku
(bezpolicajti
pﬁílohy);na
pivo
10; cola 0,3l
✸✸✸ ✸
O. K. – av‰ak – takov˘ch je
zachraÀ se... - Ïeny, dûti a starci napﬁed!
✸✸✸✸✸ ✸
neznat,
je hor‰í
neÏ bezesná
noc na
(a ne
jedna...)!
no, nictomoc,
ale lep‰í
neÏ policajti
dálnici
✸✸✸✸✸✸✸ ✸
vidût
O. K.Neapol
- av‰aka -zemﬁít!
takov˘ch je
✸✸ ✸ ✸ ✸
„pÛlhvûzdiãka“
neznat to je hor‰í, neÏ bezesná noc (a ne jedna...)!
Mám pro vás svÛj názor na nûkolik dal‰ích podnikÛ. Ale nejprve bych
chtûl vyjasnit nûkolik vûcí. Podniky vybírám zcela dle svého uváÏení a jejich personál o hodnocení neví. (Nevím, zdali tam vÛbec vûdí o V·FS, jejím
obãasníku Xadonia a o mnû a to i v tûch, o kter˘ch jsem jiÏ psal.) Pﬁi v˘bûru se snaÏím o rozmanitost, o zastoupení rÛzn˘ch druhÛ a úrovní podnikÛ, ale ﬁíkám na rovinu, Ïe do v‰elijak˘ch pochybn˘ch hospod nízké
úrovnû, stejnû jako bufetÛ, jídelen a podobn˘ch míst nechodím a chodit
nebudu, takÏe je v tomto pﬁehledu nenajdete. Stejnû tak závûry a hodnocení jsou zcela na mnû a vy s nimi mÛÏete, anebo nemusíte souhlasit.
Dnes jsem vybral podniky, které jsou od ‰koly relativnû daleko (ale zase
ne tak moc), a proto je patrnû neznáte (opak by nemûl smysl). Jsou na
„ose“ Zborovská - Svornosti (pﬁípadnû na krajích pﬁilehl˘ch ulic), takÏe
jistû nebude problém je nalézt.
Tak rychle na to:

Balkán
Svornosti 26
cca 250 m od ‰koly
(„severní“ smûr)
Zaãínáme v restauraci náleÏející ke
stejnojmennému hotelu. Skládá se ze
dvou místností: men‰í - ve které je
u stolu 17 míst (tﬁi stoly po ãtyﬁech
místech a jeden s pûti) a 4 místa na
baru, a vût‰í, která byla v den mé náv‰tûvy vyhrazena soukromé akci,
takÏe o ní nic nevím. Interiér odpovídá
hotelu - je kultivovan˘, i kdyÏ bez nápadu. Jídelní lístek je rozporupln˘ v jídelní ãásti docela obsáhl˘, ale napﬁíklad v ãásti desertÛ uÏ nikoli. Navíc
- díky jiÏ zmiÀované akci byly sluÏby
restaurace dost omezeny - polévky
prakticky „vyprodané“, u hlavních jídel
dlouhá doba pﬁípravy. Jídlo samotné
nebylo ‰patné, ale ani nijak oslÀující,
drÏící se „obecn˘ch“ postupÛ a mûlo
stopy „prefabrikovanosti“.
Obsluhující paní mûla v dobû mé
náv‰tûvy u barpultu kamarádku, takÏe
to chvíli trvalo, neÏ si v‰imla, Ïe nûco
chci. (Potom uÏ ale pracovala rychle.)
Obsluhu ve vztahu ke kuchyni a placení obstarával její kolega, jehoÏ pﬁístup byl mnohem serióznûj‰í.
Cenová úroveÀ této restaurace je
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na pﬁijatelné v˘‰i. (Cena obûdu uÏ od
cca 60 Kã.)
V restauraci Balkán se dobﬁe najíte,
ale jinak vás nijak neosloví, je bez fantazie, bez nápadu, bez Ïivota (?)...

HODNOCENÍ:
prostﬁedí
jídlo
obsluha
CELKEM

✸
✸
✸
✸

✸
✸✸
✸
✸

U TuãÀákÛ
Námûstí 14. ﬁíjna 1
cca 400 m od ‰koly
(„severní“ smûr)
Tento vcelku znám˘ podnik, kter˘
jsem ve star‰ích materiálech na‰el
i pod názvem „Penguin’s restaurant“,
má dvû separátní ãásti. První - nadzemní - s vchodem ze Zborovské ulice
je lep‰í restaurace, o které se tﬁeba
zmíním pﬁí‰tû, protoÏe nyní se zmíním
o sklepní ãásti s oznaãením pizzerie.
Ta je ãlenitá a rozlehlá, proto ani
nevím, jakou má kapacitu. Sedûní
u stolÛ s rÛzn˘m poãtem míst je pohodlné. Jako v˘zdoba jsou pouÏity histo-

rické pohledy a fotografie Smíchova
a dal‰í pﬁedmûty z dob, kdy Smíchov
vypadal úplnû jinak, neÏ vypadá nyní.
(Pozor: je to restaurace - ne galerie,
tak se podle toho chovejte).
„TuãÀáci“ na první stranû svého jídelního lístku nabízejí hotová jídla,
z nichÏ nûkterá mohou b˘t jiÏ celkem
brzy vyprodána. Dále pak sortiment
rozmanit˘ch jídel, takÏe byste tam
mohli chodit dennû a i po t˘dnech
byste mûli z ãeho vybírat. Nevím, jestli kuchyÀ je spoleãná s tím podnikem
„nahoﬁe“, ale moÏná Ïe ano, protoÏe
jídlo bylo dobré.
PakliÏe nab˘váte dojmu, Ïe v‰echno jde hladce, tak si uvûdomte, Ïe jste
na zemi (resp. pod zemí). Obsluha je
sice poãetná, ale paradoxnû zejména
tehdy, kdyÏ podnik uÏ (je‰tû) je spoﬁe
obsazen˘, tak má tendenci shromáÏdit se u baru a mezi sebou konverzovat. To by nevadilo, byl-li by podnik
pﬁehledn˘, coÏ ale není. Sednete-li si
ke stolu, kter˘ není podél „tepny“ kuchyÀ - barpult, tak na nûjakou promptní obsluhu rovnou zapomeÀte. Navíc
se obsluha tváﬁí a chová spí‰e profesionálnû, neÏ lidsky, takÏe...
Ale do restaurace se obvykle chodí
kvÛli jídlu, ne kvÛli obsluze, takÏe
mohu s klidem prohlásit, Ïe „U TuãÀákÛ (mimochodem: nena‰el jsem i kdyÏ se pﬁiznávám, Ïe jsem ani nehledal - nûco, co by mi vyvrátilo pocit,
Ïe ten název je tak trochu samoúãeln˘) se dobﬁe jí.

HODNOCENÍ:
prostﬁedí
jídlo
obsluha
CELKEM

✸
✸
✸
✸

✸
✸
✸
✸

✸✸
✸✸
✸
✸✸

Vltava
Kotevní 1
cca 700 m od ‰koly
(„jiÏní“ smûr)
Pﬁi chÛzi ulicí Svornosti mû zaujala
restaurace s názvem Vltava. Nevím,
proã mû zaujala, protoÏe cedulí s velk˘m nápisem Staropramen a jiÏ men‰ím s názvem konkrétního podniku je
na Smíchovû hodnû a tato cedule
navíc odkazovala do vedlej‰í ulice. No
ale ‰el jsem tam. Vltava je dal‰í z ﬁady
restaurací zbudovan˘ch v nûkdej‰ích
sklepech, ale oproti ostatním je nezvykle prosvûtlená a odvûtrávaná, coÏ
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není na ‰kodu. Interiér, kter˘ u rÛznû
velik˘ch stolÛ poskytuje pﬁibliÏnû 45
míst k sedûní (nûkterá v podobû docela pohodln˘ch Ïidlí, ale jiná prakticky
coby holé dﬁevûné lavice) a navíc 7
u baru je na sklep nezvykle barevnû
proveden˘. Na zemi je koberec, ale
v jedné ãásti (která je v dobû obûda
neosvûtlená) dlaÏdice. V této ãásti je
i promítaãka a stroboskop, takÏe si
mÛÏete domyslet, co se zde mÛÏe
odehrávat veãer. Ostatnû ty ãásti jídelního lístku, které obsahují koktejly
a archivní vína, asi nejsou urãeny pro
„denní“ náv‰tûvníky.
Chcete-li jídlo, tak si mÛÏete vybrat
z nûkolika hotov˘ch, z tuzemsk˘ch ãi

zahraniãních specialit. AÏ ho dostanete, tak ho rozhodnû nebude málo,
ale u hotového se mÛÏe stát, Ïe uÏ
bude trochu vychladlé, pﬁípadnû (napﬁíklad u bramborov˘ch knedlíkÛ)
i skoro tvrdé. Na druhou stranu za nûj
nedáte mnoho - za hotové jídlo cca
60 Kã, za to na objednávku maximálnû 200.
Co se t˘ãe obsluhy, tak ta je pozorná a rychlá (pﬁi nízkém poãtu hostÛ ?), ale mám takov˘ nepopsateln˘
pocit, Ïe k dokonalosti jí nûco chybí.
MoÏná lidskost, moÏná by se vyskytly
problémy pﬁi ménû obvyklém poÏadavku. Nebo to byl jen subjektivní
pocit.
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Na závûr jedna zajímavost: kávu si
zde zﬁejmû nemusíte objednávat
(pouze z jídelního lístku) - ãi jak jinak si
mám vysvûtlit ten automat na kávu
umístûn˘ vedle barpultu?

HODNOCENÍ:
prostﬁedí
jídlo
obsluha
CELKEM

✸
✸
✸
✸

✸
✸
✸
✸

✸
✸
✸
✸

✸
✸
✸
✸

JAN BÍLEK
student 3. roãníku prezenãního studia

Ve v í r u t a n c e
Ples Vysoké ‰koly finanãní a správní
Za laskavého pﬁispûní Bankovní akademie a.s., Appian Group a.s., Mostecké uhelné spoleãnosti, ãlena Appian Group a spoleãnosti Stach Group probûhl v poﬁadí jiÏ II.
ples na‰í ‰koly.
V programu vystoupili kromû Vladimíra
Hrona, kter˘ byl hvûzdou veãera, i na‰i studenti:
Petr Kavalíﬁ (student 1. roãníku prezenãního studia) s partnery - taneãní vystoupení
„Rock&Roll“ (obr. ã. 1)
Zuzana BroÏková (studentka 1. roãníku
kombinovaného studia) s partnerem - pﬁedtanãení „Moulin Rouge“ (obr. ã. 2)
Michal Ol‰a (student 2. roãníku kombinovaného studia) s partnerkou - taneãní vystoupení „Moderní tance“ (obr. ã. 3)
Dûkujeme v‰em úãinkujícím za zpestﬁení
programu a v‰em zúãastnûn˘m za dobrou
náladu a tû‰íme se, Ïe se v‰ichni opût pﬁí‰tí rok sejdeme na dal‰ím plese V·FS.

2

1

3
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Letem svûtem,
aneb Co pﬁiná‰í ﬁeka Ganga
Zápisky z cest k pramenÛm ﬁeky Gangy aneb zpovûì
poutníka ãasem na cestû za pochopením
I kdyÏ má ãlovûk pochopení na dosah ruky, musí se
nûkdy za ním vydat hodnû daleko - nûkdy aÏ k pramenÛm
ﬁeky Gangy. ¤eka Ganga vytéká z ledovce Gaumukh ve
v˘‰ce cca 4 500 m nad moﬁem v Himalájích na severu
Indie. Ganga dává Ïivot Indii a mnû darovala pochopení.
Ganga je mohutná ﬁeka a má obrovskou energii uÏ v Ri‰iké‰i, svatém mûstû na úpatí hor, vzdáleném asi 270 km
od pramenÛ. V‰ude kolem ﬁeky je velké mnoÏství lidí, kteﬁí
se snaÏí v klidu a pokoji nûjak uÏivit a nûco vytvoﬁit. Nabízejí druh˘m lidem svoji pomoc, práci a energii.
Îádná síla a Ïádná moc nemÛÏe uhlídat poﬁádek v zemi,
kde Ïije na jeden a pÛl miliardy lidí. Existuje pouze jedin˘
zpÛsob, jak vytvoﬁit harmonii v tak velkém spoleãenství.
KaÏd˘ ãlovûk musí uhlídat sám sebe. KaÏd˘ musí konat v‰e
s plnou odpovûdností tak, aby pﬁitom neubliÏoval jin˘m
lidem, a nenaru‰ovat ve svém okolí to, co jiÏ harmonické je.
Toho mÛÏeme dosáhnout jen tehdy, kdyÏ v na‰ich my‰lenkách budou na prvním místû zájmy ostatních lidí.
Cesta z Ri‰iké‰e do Gangotri, coÏ je poslední vesniãka
na cestû k pramenÛm ﬁeky Gangy, je dlouhá 246 km a trvá
asi sedm hodin. KdyÏ se po poãáteãním stoupání v dáli objevily zasnûÏené vrcholky Himalájí, uvûdomil jsem si poprvé, jak jsem blízko, a v oãích se mi objevily slzy. Nad údolími se vzná‰eli bílí skalní orli. Svûtlo Slunce se milovalo
s vodou Zemû a „vytváﬁelo“ Îivot.
V Gangotri uÏ témûﬁ nikdo nebyl, neboÈ se na zimu v‰ichni stûhují do teplej‰ích ãástí Indie. Ale nebyl jsem tu úplnû
sám. Potkal jsem tady je‰tû tﬁi Poláky a dva Ameriãany, kteﬁí
byli stejnû bezstarostní jako já a blíÏící se zima jim nevadila.
K pramenÛm ﬁeky Gangy to z Gangotri jiÏ není daleko,
pouze 19 km, ale pﬁesto cesta trvá jeden a pÛl dne. Poledne je tím nejlep‰ím okamÏikem pro dokonãení cesty, neboÈ

KaÏd˘, ale úplnû kaÏd˘ problém má své ﬁe‰ení. ZáleÏí
pouze na nás, jestli jsme schopni nalézt tu správnou cestu
k jeho vyﬁe‰ení.
kaÏd˘, kdo dorazí aÏ sem, by se mûl ponoﬁit do pramenÛ
a oãistit své tûlo. CoÏ jsem já s radostí udûlal, i kdyÏ ﬁeka
byla jiÏ zamrzlá, protoÏe se mé tûlo s vodou nesetkalo uÏ
celé tﬁi dny.
Velikost na‰eho lpûní na materiálních vûcech se pozná
podle toho, jak velk˘ batoh pln˘ vûcí s sebou Ïivotem neseme. Já jsem na cestû k pramenÛm ﬁeky Gangy mûl na zádech stále je‰tû asi 25 kg. Vût‰inu z toho, co jsem nesl
v batohu, jsem ale vlastnû ve skuteãnosti ani nepotﬁeboval.
KdyÏ si poloÏíme otázku, co v‰echno potﬁebujeme k Ïivotu, mÛÏe b˘t odpovûì pro kaÏdého z nás rÛznû dlouhá.

Nejkrásnej‰í hory, jsou hory, které jsem je‰tû nevidûl. V. Vysock˘
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Na cestû Ïivotem nesmíme problémy obcházet, ale mûli bychom je pochopit a vyﬁe‰it.
Bez ãeho se ná‰ Ïivot ale urãitû neobejde, jsou voda
a vzduch. Voda tekla v horsk˘ch bystﬁinách a ãistého vzduchu bylo u pramene ﬁeky Gangy nekoneãnû mnoho.
Musím se v‰ak pﬁiznat, Ïe ke svému Ïivotu potﬁebuji je‰tû
docela dost dal‰ích vûcí jako teplo, jídlo, lásku, spánek,
hory, lidi a samotu, smích a smysluplnou práci, snûní o budoucnosti, svoji Ïenu a své dûti.
Mnoho lidí, zvlá‰tû pak na západní polokouli, v‰ak potﬁebuje ke svému Ïivotu spoustu dal‰ích materiálních vûcí.
âím více máme potﬁeb a ãím více na nich lpíme, tím vût‰í
strach si ve svém Ïivotû vytváﬁíme. A právû strach z nás vyãerpává na‰i Ïivotní energii. A je to také strach, kter˘ nás
nutí jednat na úkor jin˘ch lidí. Ná‰ vlastní strach zpÛsobuje
chaos v na‰em okolí i v na‰em vlastním Ïivotû. Pochopil
jsem, Ïe Ïivot je cesta, na které se ãlovûk neustále uãí

KaÏd˘ ãlovûk, kterého potkáme, nám pﬁiná‰í nûjaké poselství.

s cílem osvobodit se od v‰ech pout, závislostí a strachu.
Problémy, na které bûhem této cesty naráÏíme, nesmíme
obcházet, ale musíme se nauãit je ﬁe‰it tak, aby to ﬁe‰ení
bylo v souladu se zájmy ostatních lidí a v souladu s okolní
pﬁírodou. A proto musíme pochopit podstatu v‰ech problémÛ, které v Ïivotû potkáme. Dokud ji nepochopíme, budou
se nám na‰e problémy stále vracet v rÛzn˘ch podobách
a budou vytváﬁet nesoulad v na‰em Ïivotû.
Problémy tu nejsou proto, aby ná‰ Ïivot omezovaly, ale
proto, aby nás posilovaly a na‰i schopnost zvládat Ïivot
zvût‰ovaly. Buìme proto vdûãni za kaÏd˘ problém, kter˘
na cestû Ïivotem potkáme.
ING. ANTONÍN KOLÁâEK
generální ﬁeditel, Appian Group a.s.
pﬁedseda správní rady V·FS

âlovûk jde Ïivotem za sv˘mi otázkami jako za svûtlem.
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Focus on... Grammar
In last three issues of Focus, the Grammar part we wrote
about creation of tenses (present, past and future). In this
probably final „performance“ of english grammar we have

Tense
PRESENT SIMPLE

PRESENT
CONTINUOUS

PAST SIMPLE

PAST CONTINUOUS

decided to write about the usage of these tenses. Future
tense is not mentioned because we did so in the previous
issue of xadonia-focus.

Usage
1,for timetables
2,for general facts
3,for present actions
4,other
1,specific action that is
happening
2,general activity that takes
place o´er a period of time
3,future events
1,something (st) that began
and ended in the past
2,something that took place in
the past
3,something that happened in
the past and was completed in
the past as well.
1,repeated actions in the past
2,planned events
3,other

PAST PERFECT

PAST PERFECT
CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

PRESENT PERFECT
CONTINUOUS

26

1,some past action that
happened before another
action.
1,an action that occured
before another past action

1,something that´s happened
repeatedly
2,something that happened at
an unspecified time.
3,something that started in the
past and continues to the
present (for, since is used)
4,other
1,an action that began in the
past and has just recently
ended.
2,st which was repeated over

Examples
My train leaves at 8 o’clock.
The spring comes in March.
I live in ýeský Krumlov.
I play tennis in the evenings.
Scottie is playing video games at
this very moment.
My mom is living in Bonn. Her
state is improving.
I´m inviting Petra to the party.
The results came this afternoon.
We swimmed every day after
studying.
Radek worked in an insurance
company for ten years.
Those days are gone when I was
working with lot of people.
Vašek was leaving to NYC.
While Katka was watching TV,
Monika cooked.
When Karel arrived at the party,
Oli had already gone.
VŠFS students had been playing
soccer before the rain came.

We have failed our Math exams
three times.
Adam has never drunk a beer.
I have lost my shoe.
I have know him for twenty years.

Jitka has just gone to work.
Have you been sleeping?´Cause
your hair are not combed.
Lukáš has been playing golf since
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Focus on... Curling
We’ve realized that there is no mention about any sport
in our magazine. We do not want to write about sports
which are generally known, such as tennis, soccer, basketball, ice-hockey or so, we would like to introduce you some
untraditional ones. This time we start with a typical winter
sport called Curling.
Curling is very interesting sport which is based on a very
simple idea. Slide a stone down a sheet of ice and have it
stop as near the centre of a set of rings (called house) as
possible, the problem is that your opponents will do everything, only the tactical way, to stop you from achieving this
goal. Curling has elements of unbelieveable skill and strategy. The first view might seem the Curling is very boring
game but if you look closer and focus yourself on the game
you’ll see this game in a different view - very amusing and
thrilling.

Back line
Blank end
Blank end
Button
Clean
Draw

Frosty ice
Guard
House
Pebble

Rink

Sheet

The game is more than 500 years old and was founded
in Scotland. The first club was called: The Royal Caledonian Curling Club and was formed in 1838. The game has its
evolution of the rules through the years. The last rules
change was in 1990. It has been introduced the free guard
zone. (explained later)
The very important part of the Curling game is to play fairly and you should not have been surprised if you will see
on your TV screens that opponent will interrupt the game
just to make sure if everything, is all right - for example if
he/she is sure to make some mistake or played against the
rules he/she will tell that to the referee. Just to make the
game fair-play
Here we have chosen some common international curling terms that you are able to see on TV, even Czech
channels.

The line behind the house. Once crossed stone
is out of play
An end where no stone scores a point.
An end where no stone scores a point.
The small centre of circles
To sweep slightly before a stone.
The amount of curling movement to describe
the distance from the direction of release to
the intended target.
Ice with frost on the surface, caused by high
humidity.
A stone played to protect another.
The circles which a stone has to reach in order
to count.
The frozen droplets of water applied to a sheet
of ice before a game, reducing friction
between the stone and the ice.
The building where curling takes place.
orA curling team or The sheet of ice on which
a game is played.
The area where one specific game is played.

Focus on... Flash news
More than a hundred of hollywood celebrities such as
Matt Damon, Brad Pitt, Samuel L.Jackson etc. have signed
an opened letter to President of the United States George
W.Bush. In this letter they do not agree with the war against Iraq.
Ministry of Health has announced that in Japan,as at December 2001, more than 24. 090 people are home-less.
The unemployment rate in this country reached 5,6 percent
which is the highest number in the Japanese modern history ever. The question why is it so?The answer is very

easy :the global economic recession dropped on the Japanese economy as well.
The name of the new leader of the Chinese communism
party is Chu Ëin-tchao. He will be the new President of
China next year instead of Ëiang Ce-min, who is the currrent President.
Everyone (except teetotalers) drinks some alcohol such
as beer, wine, vodka, fernet, cognac, WHISKEY or WHISKY etc. Let’s see the differrence between whiskey and whisky and of course the meaning of the whiskey-whisky word.
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Whiskey is commonly used in the United States, Canada or Australia. Whisky, without the vowel „e“between „k“
and „y“, is used in Scotland, Ireland, England and many others.

Whisky, is a word that is derived from the Scots and Irish
Gaelic uisge beatha-the water of life. The Latin equivalent
aqua, „water“, and vitae, „life“, is the source of the names
of distilled alcoholic liquers in many languages.

F o c u s o n . . . What you’ve already forgotten
Some basic data about the planet EARTH:

Equatorial diameter of the Earth
Arctic diameter
Meridian circumference
Equator circumference
Earth surface
Water sheet
Dry-land sheet
Weight
A sun ray reaches the Earth in

12 756 km
12 713 km
40 008 km
40 075
510 083 000 sq.km
361 455 000 sq. km
148 628 000sq km
5 978 000 000 000 000 000 000 tons
8 minutes 19,34 seconds

Focus on... South Africa
Country name: The Republic of South Africa
Area: 1,221,037 sq km ( 471, 442 sq miles) Population:
43.1 million
Capitals: Pretoria (administrative); Cape Town
(legislative).
People: 77% black, 10% white (60% of whites are of
Afrikaner descent, most of the rest are of British descent),
8% mixed race, 2.5% of Indian or Asian descent.
Languages: Zulu, Xhosa, Afrikaans, Pedi, English,
Tswana, Sotho, Tsonga, Swati, Venda, Ndebele.
Religion: Christian, Muslim, Hindu, Jewish and traditional
religions.
Form of government: Republic President: Thabo Mbeki
GDP: US$146 billion
GDP per head: US$2133 Currency: rand Annual
growth: 0.9%
Inflation: 7.8%
Industries: Mining, finance, insurance, food processing
Important trading partners: USA, UK, Germany, Japan,
Italy Religions: Dutch reformed, Independent African,
other Christianity, Hinduism
South Africa is a large, diverse and incredibly beautiful
country. South Africa is a republic that lies at the southern

CULTURE
The mingling and melding in South Africa’s urban areas,
along with the suppression of traditional cultures during the
apartheid years, means that the old ways of life are fading,
but traditional black cultures are still strong in much of the
countryside. Across the different groups, marriage customs
and taboos differ, but most traditional cultures are based on
beliefs in a masculine deity, ancestral spirits and supernatural forces. In general, polygamy is permitted and a lobolo(dowry) is usually paid. Cattle play an important part in
many cultures, as symbols of wealth and as sacrificial animals.
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rip of the African continent and has a huge coastline on
both the Atlantic and Indian Oceans. The country occupies a huge saucershaped plateau, surrounding a belt of
land which drops in steps to the sea. The rim of the saucer rises in the east, to 3482 m, in the Drakensberg. In the
general the climate is healthy with plenty of sunshine and
relatively low rainfall. Of the total land area 58% is used
as natural pasture. The main crops rown are maize, sorghum, wheat, groundnuts sugarcane. A drought-resistant
variety of cotton is also now grown. It is South Africa’s extraordinary mineral wealth which overshadows all its other
natural resources. These include gold, coal, copper, iron
ore, manganese and chrome ore, and diamons. It’s also
one of the great cultural meeting points of the African continent, a fact obscured by years of enforced racial segregation, but now manifest in the big cities. The country’s majority group are Africans (77 percent of the population); whites make up 11 percent, followed by coloureds
(9 percent) - the descendants of white settlers, slaves and
Africans, who speak English and Afrikaans and comprise
the majority in the Western Cape. Indians (3 percent),
most of whom live in KwaZulu-Natal, came to South Africa at the beginning of the twentieth century as indentured
labourers.

The art of South Africa’s indigenous populations can be
one of the only ways to connect with lost cultures. Rock and
cave paintings by the San, some of which date back 26,000
years, are a case in point. In other cases, such as the elaborate ‘coded’ beadwork of the Zulus, traditional art has been
adapted to survive in different circumstances. Zulu is one of
the strongest surviving black cultures and massed Zulu singing at Inkatha Freedom Party demonstrations is a powerful
expression of this ancient culture. The Xhosa also have
a strong presence; they are known as the red people because of the red-dyed clothing worn by most adults. The Ndebele are a related group, who live in the north-western corner of
what is now Mpumalanga in strikingly painted houses.
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this formerly vibrant and now bulldozed community. The
Victoria and Alfred Waterfront is to the north of the city
centre. This area is unashamedly pitched at tourists but it
avoids the glossy unreality of comparable port revamps.
It’s atmospheric, interesting and packed with restaurants,
bars, music venues, shops and a great aquarium. This
area kicks on late so head down anytime.
The Table Mountain cableway is such an obvious and
popular attraction you might have difficulty convincing yourself it’s worth the trouble and expense. It is. When it’s clear,
the views from the top are phenomenal and there are some
excellent walks on the summit, especially in spring when
the plants are flowering. The Kirstenbosch Botanic Gardens on the eastern side of Table Mountain are among the
most beautiful in the world and are devoted almost exclusively to indigenous plants. A trip to Robben Island comes
highly recommended: The island was a political prison until
majority rule, and its most famous inmate was Nelson Mandela.

Johannesburg

The Afrikaners’ distinct culture has developed in a deliberate isolation, which saw them wandering around with
cows and the Bible while 19th-century Europe experimented with democracy and liberalism. Today’s rural communities still revolve around the conservative Dutch Reformed
Churches, but ‘Afrikaner redneck’ is far from a tautology.
Aside from the Afrikaners, the majority of European
South Africans are of British extraction. The British are generally more urbanised and have tended to dominate the
business and financial sectors. There is also a large and influential Jewish population and a significant Indian minority.
One of the most exciting aspects of the new South Africa
is that the country is in the process of reinventing itself and,
with such a large proportion of the population marginalised
from the economic mainstream, this is occurring without
much input from professional image makers. Hopeful signs
include gallery retrospectives of black artists, both contemporary and traditional, and musicians from around Africa
performing in major festivals. The new South Africa is being
created on the streets of the townships and cities.

Jo’burg, Jozi, eGoli or ‘the city of gold’ (never Johannesburg) is by far the largest city in South Africa. It’s brash,
fast-growing and often ugly, but it’s got wealth, energy and
a beautiful climate. Many would suggest you go through Jo’burg as quickly as possible. However, if you want to see
the ‘real’ South Africa - and try to understand it - Jo’burg
has to be on your itinerary.. There’s also a growing multiracial music and theatre scene.
The city centre is laid out in a straightforward grid. The
northern suburbs are white middle-class ghettos; they’re
antiseptic and isolated. The so-called black townships,
where conditions range from reasonable to appalling, ring
the city and are a grotesque contrast to the northern suburbs. Soweto is the main township. It’s an enormous,
sprawling and sometimes grim spread of bungalows, houses, huts, shacks and dorms. Most white South Africans are
completely ignorant of life inside the townships and few
have ever been inside one. Although the townships are still
in a state of acute social trauma, outsiders are not automatically targeted.
Hillbrow was for a time one of the most exciting places
in South Africa; a bohemian mecca, rivaling Soho and Greenwich Village. Now, however, it is possibly the most dangerous place in the country, dominated by towering apartment buildings and cheap residential hotels. If you must go
there, wait until you’ve got your bearings and don’t go at
night.

Cape Town
Cape Town is ambivalent - European but not European,
African but not African - a mixture of the third and first
worlds. Cape Town, South Africa’s oldest settlement, is dominated by the kilometre high flat-topped Table Mountain
and superb mountain walks, vineyards and beaches are all
within easy reach. Despite an increase in street crime in recent years, Cape Town remains one of the most relaxed cities in Africa, which can instil a false sense of security. The
city centre lies to the north of Table Mountain. The commercial centre, known as the City Bowl, takes in many of
Cape Town’s attractions. The Castle of Good Hope was
built between 1666 and 1679 and is one of the oldest European structures in Southern Africa. The South African
Museum is a good old-fashioned place, with cases and
cases of stuffed animals and bloodthirsty dioramas of dinosaurs. Exhibitions of indigenous cultures include some
startlingly lifelike displays of San communities. District Six
Museum is a much simpler place dedicated to residents of

Cape Town
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Belt - pás,
rim - lem,
pasture - pastvina,
plateau - plo‰ina,
maize - kukuﬁice,
sorghum - ãirok,
mingling - mísící se,
meld - splynout,
deity - boÏstvo,
ancestral - dûdiãn˘

Focus on... Federal Reserve System
On 23rd of December, 1913, the Federal Reserve System, which serves as the nation’s central bank of the
United States, was created by an Act of Congress. The
System consists of a seven member Board of Governors
with headquarters in Washington, D.C., and twelve Reserve Banks located in major cities throughout the United States.
Appointments to the Board
The seven members of the Board of Governors are appointed by the President and confirmed by the Senate to
serve 14-year terms of office. Members may serve only one
full term, but a member who has been appointed to complete an unexpired term may be reappointed to a full term.
The President designates, and the Senate confirms, two
members of the Board to be Chairman and Vice Chairman,
for four-year terms.
Representation
Only one member of the Board may be selected from any
one of the twelve Federal Reserve Districts. In making appointments, the President is directed by law to select a „fair
representation of the financial, agricultural, industrial, and
commercial interests and geographical divisions of the
country.“ These aspects of selection are intended to ensure representation of regional interests and the interests of
various sectors of the public.
Responsibilities
The primary responsibility of the Board members is the
formulation of monetary policy. The seven Board members
constitute a majority of the 12-member Federal Open Market Comitee (FOMC) the group that makes the key decisions affecting the cost and availability of money and credit
in the economy. The other five members of the FOMC are
Reserve Bank presidents, one of whom is the president of
the Federal Reserve Bank of New York. The other Bank
presidents serve one-year terms on a rotating basis. By
statute the FOMC determines its own organization, and by
tradition it elects the Chairman of the Board of Governors
as its Chairman and the President of the New York Bank as
its Vice Chairman.
The Board sets reserve requirements and shares the responsibility with the Reserve Banks for discount rate policy.
These two functions plus open market operations constitute the monetary policy tools of the Federal Reserve System.

In addition to monetary policy responsibilities, the Federal Reserve Board has regulatory and supervisory responsibilities over banks that are members of the System, bank
holding companies, international banking facilities in the
United States, Edge Act and agreement corporations, foreign activities of member banks, and the U.S. activities of foreign-owned banks. The Board also sets margin requirements, which limit the use of credit for purchasing or carrying securities.
In addition, the Board plays a key role in assuring the
smooth functioning and continued development of the nation’s vast payments system.
Another area of Board responsibility is the development
and administration of regulations that implement major federal laws governing consumer credit such as the Truth in
Lending Act, the Equal Credit Opportunity Act, the Home
Mortgage Disclosure Act and the Truth in Savings Act.
Meetings
The Board usually meets several times a week. Meetings
are conducted in compliance with the Government in the
Sunshine Act, and many meetings are open to the public. If
the Board has convened to consider confidential financial
information, however, the sessions are closed to public observation.
The Federal Reserve System uses advisory and working
committees in carrying out its varied responsibilities. Three
of these committees advise the Federal Reserve Board directly:
the Consumer Advisory Council,
the Federal Advisory Council, and
the Thrift Institutions Advisory Council.
The first two were established by law, and the third was
created by the Federal Reserve Board. Each Federal Reserve Bank also uses advisory committees. These committees advise the Bank on matters of importance in the Bank’s District, such as agriculture and small business. Two representatives of each committee meet once a year in Washington, D.C., with the Federal Reserve Board.
The Chairman of The Federal Reserve System is currently Alan Greenspan.
(materials for this article were taken from the official source, from internet pages of Federal Reserve System).

constitute - ustanovit, jmenovat; margin - marÏe; mortgage - hypotéka; conduct - chování, postoj, vedení.
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