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VáÏení ãtenáfii, 
dovolte mi vás jménem celé redakãní rady pfiivítat v novém

akademickém roce 2003/2004. Zejména pak studenty prvního
roãníku, ktefií nastupují dal‰í velmi dÛleÏitou etapu svého Ïivo-
ta.

I v tomto roce pro vás pfiipravíme spousty zajímav˘ch odbor-
n˘ch ãlánkÛ, novinek na‰í vysoké ‰koly, rozhovorÛ a mnoho
dal‰ího, v‰e „namícháno“ pfieváÏnû dle va‰ich pfiání a moÏností
redakãní rady, které jsou popravdû fieãeno témûfi nekoneã-
né.

DÛkazem je hned tento nov˘ v˘tisk Xadonie, kter˘ vám na-
bízí mimo jiné nepfieberné mnoÏství informací ze zaãátku aka-
demického roku. Dále následují v˘znamné události spojené
s V·FS, jako je jiÏ tradiãní mezinárodní konference pod ná-
zvem Lidsk˘ kapitál ãi projekt „Vlastní cestou“. Co se pod tím
v‰ím skr˘vá, se samozfiejmû dozvíte uvnitfi ãísla. Rád bych
zmínil, doporuãil zajímav˘ odborn˘ ãlánek na téma Stavební
spofiení od Dr. Stanislava Mare‰e. Zajímají vás rozhovory
s osobnostmi, které sv˘m zpÛsobem spolupracují s V·FS?
Máme pro vás PROFILY. Rozhodnû si nenechejte ujít IT kou-
tek od studenta tfietího roãníku Pavla Skotnici ãi Letem svûtem
- Jihoafrická republika, od generální fieditelky V·FS Dr. Bohu-
slavy ·enk˘fiové.

B˘t politicky korektní. Ne, to není novoroãní pfiání pro na‰e
politiky, n˘brÏ ãlánek od vedoucí katedry jazykÛ Mgr. Vlasty
Koláfiové. Velmi ãtiv˘ ãlánek a my vám ho nabízíme v závûru
ãeské Xadonie. 

Stejnû tak jako vy, i já jsem mûl skvûlé prázdniny. Z nich bylo
14 pohodov˘ch dní stráven˘ch s m˘m kamarádem na ·uma-
vû. Vlastnû jsme ná‰ v˘let zaãali uÏ v západních âechách
v kempu Babylon. Tato nezapomenutelná cesta mû provedla
cel˘m ·umavsk˘m národním parkem a i na vrchol hory Bou-
bín, odkud jsem spatfiil mimo jiné i ãtyfii chladící vûÏe JETE.
A v tom okamÏiku jsem si uvûdomil, Ïe mÛj v˘let se jiÏ ch˘lí ke
svému konci a já budu muset zpût do rodné zakoufiené Prahy.
Posléze nastal i den, kdy jsem musel „nastoupit“ do ‰koly.
Vûfite mi, Ïe zrovna tak jako v pfiípadû návratu do Prahy i sem
jsem se nakonec tû‰il. Na staré známé tváfie sv˘ch oblíben˘ch
i ménû oblíben˘ch spoluÏákÛ, pfiedná‰ejících, na nové infor-
mace a vÛbec dûní vysoké ‰koly. Tak trochu závidím prvákÛm,
uÏ jen to, Ïe teprve zaãínají svá studia a mají pfied sebou ty dva
roky, které já uÏ „projel“.

Pfiejeme vám v‰em hodnû studijních a Ïivotních úspûchÛ
nejen v jiÏ zmiÀovaném akademickém roce. Také doufáme, Ïe
budeme mít stále stejn˘ poãet „star˘ch“ ãtenáfiÛ, kter˘ se bude
pouze zvy‰ovat a to s pfiíchodem nov˘ch studentÛ a akade-
mick˘ch ãi jin˘ch pracovníkÛ.

Pfiíjemné ãtení.

·ÉFREDAKTOR SPOLU S REDAKâNÍ RADOU
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„Zas je tu ‰kola je tu, lidi ‰ílej,...“,
chtûlo by se zanotovat jako ve známé
písni Lucie Bílé. A skuteãnû se „‰ílelo“.
Vzhledem k náporu zájemcÛ o studi-
um tzv. „za minutu dvanáct“ bylo Ïivo
na odboru studijních záleÏitostí i na
katedrách. Je‰tû rychle poslední úpra-
vy v rozvrzích a kapacitách uãeben
a jiÏ jsou tu zápisy. V leto‰ním akade-
mickém roce se na na‰i vysokou ‰kolu
celkem zapsalo cca 1980 studentÛ,
z toho 733 do prvních roãníkÛ.
A zájem o studium na V·FS nebyl jen
v Praze. I ve studijním stfiedisku Most
jsme zapsali 130 nov˘ch studentÛ
a poprvé otevfieli kromû oboru vefiejná
správa a fiízení podniku a podnikové fi-
nance také obor aplikovaná informati-
ka. Ani studijní stfiedisko v Kladnû ne-
zÛstalo pozadu a zapsalo celkem dal-
‰ích 116 nov˘ch studentÛ do oborÛ
vefiejná správa a fiízení podniku a pod-
nikové finance. Je tedy velmi pravdû-
podobné, Ïe na Vysoké ‰kole finanãní
a správní bude letos studovat více neÏ
2000 studentÛ (po zahájení navazují-
cího magisterského studia od letního
semestru).

Na‰i komunikaãní kampaÀ a celko-
vé v˘sledky ‰koly jsme nechválili jen
my, zamûstnanci ‰koly napfi. na peda-
gogické konferenci, ale pochvala za-
znûla i z úst zástupcÛ správní rady pfii
slavnostních imatrikulaãních ceremo-
niálech, Ing. Boroviãky, CSc. a JUDr.
Stacha. Doslova „natfiísknut˘“ sál Pa-
norama v Kongresovém centru
v Praze, pomûrnû naplnûná divadla
v Mostû i Kladnû potvrzovaly, Ïe vû-
hlas na‰í ‰koly stoupá. Zvlá‰È milé
bylo uznání v˘sledkÛ ‰koly z úst part-
nerÛ ‰koly - zástupcÛ Magistrátu hl.
mûsta Prahy pánÛ Slezáka a ·trofa,
primátora mûsta Most Ing. Bártla a ná-
mûstka primátora mûsta Kladna pana

ZZZZaaaahhhháááá jjjj eeee nnnn íííí     aaaakkkkaaaadddd eeeemmmmiiii cccc kkkk éééé hhhhoooo     rrrr ooookkkkuuuu     
2003/2004

Kajgra, ktefií vedle pedagogického pÛ-
sobení na‰í ‰koly v akreditovan˘ch
studijních programech oceÀovali
i práci pro region pfii vzdûlávání úfied-
níkÛ vefiejné správy i pfiínos ‰koly jako
konzultanta a zpracovatele odborn˘ch
studií a anal˘z pro jejich pracovi‰tû.

Takov˘ nárÛst studentÛ, jak˘ na‰e
‰kola letos zaregistrovala, znamenal
v˘znamné zmûny i uvnitfi ‰koly. Napfi.
do‰lo ke zmûnám a novelizaci vnitfi-
ních pfiedpisÛ. V˘znamné zmûny na-
staly v organizaãní struktufie a organi-
zaãním fiádu. Byla novû vymezena po-
zice generální fieditelky, vznikly nové
pozice námûstkÛ G¤ (obsazená je
pouze pozice námûstka G¤ pro ob-
chod), nová je rovnûÏ pozice prorekto-
ra pro vûdu a v˘zkum. Na úseku rek-
tora vznikla nûkterá nová oddûlení -
napfi. pedagogické a pro vûdu a v˘-
zkum. Katedra matematiky a informa-
tiky se rozdûlila na katedry dvû - Infor-
matiky a Matematiky a statistiky. V˘-

znamnou zmûnou byl i vznik ãtyfi od-
borÛ v ãele s fieditelkami - odbor stu-
dijních záleÏitostí, odbor fiízení lid-
sk˘ch zdrojÛ, odbor ekonomicko-pro-
vozní a odbor komunikace a PR.

Zmûny zaznamenal i Studijní a zku-
‰ební fiád, novû byl registrován ¤ád
celoÏivotního vzdûlávání, atd. Koho to
zajímá podrobnû, mÛÏe v‰echny vnitfi-
ní pfiedpisy nalézt na adrese
www.vsfs.cz.

V nûãem chce b˘t V·FS standardní,
v mnohém nadstandardní. Do které
kategorie zafiadíte následující informa-
ci, nechám na va‰em posouzení.
V akademickém roce 2002/03 vyplati-
la V·FS na stipendiích celkem
350.000 Kã (130.000 Kã na prospû-
chov˘ch a 220.000 Kã pomocn˘m vû-
deck˘m silám a jako pomoc studen-
tÛm postiÏen˘m povodnûmi). V aka-
demickém roce 2003/04 bylo uvolnû-
no z rozpoãtu ‰koly 450.000 Kã na sti-
pendia (230.000 na prospûchová
a 220.000 na ostatní). Po prvním roce
„mûkãích“ podmínek pro vyplácení
prospûchov˘ch stipendií do‰lo k jejich
úpravû na úroveÀ bûÏnû srovnatelnou
s podmínkami na vefiejn˘ch V·, a ty jiÏ
zÛstanou zachovány i pro roky pfií‰tí.
Jen vyplácené ãástky se budou mûnit
v závislosti na tom, jak velkou ãástku
ze stipendijního fondu správní rada
uvolní a kolik bude prospûchov˘ch sti-
pendistÛ. Osobnû bych si pfiála, aby
jich bylo stále více. 

TakÏe, milé studentky a milí studen-
ti, studujte, studujte, studujte a, váÏe-
né kolegynû a kolegové pedagogové,
buìte pfii zkou‰ení objektivní a zdravû
nároãní. Já obûma mohu za sebe slí-
bit, Ïe peníze ve stipendijním fondu
budou!!!

DR. BOHUSLAVA ·ENK¯¤OVÁ,
generální fieditelkaZápis studentÛ do 3. roãníkÛ.

Imatrikulace studentÛ 1. roãníku v Praze.
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V tomto akademickém roce, v letním semestru, bude na Vysoké ‰kole
finanãní a správní zahájena realizace prvních cyklÛ navazujícího ma-
gisterského studia. Na‰e ‰kola získala v bfieznu tohoto roku akreditaci
pro prezenãní i kombinovanou formu studia oborÛ „Vefiejná správa“,
„Finance a finanãní sluÏby“ a „¤ízení podniku a podnikové finance“.
První dva obory jsou zaãlenûny do studijního programu „Hospodáfiská
politika a správa“, tfietí obor je zafiazen do studijního programu „Eko-
nomika a management“. 

MMMMaaaagggg iiii ssss tttt eeee rrrr ssss kkkk éééé     ssss tttt uuuudddd iiii uuuummmm    
na V·FS

âeská republika stejnû jako rozho-
dující vût‰ina evropsk˘ch zemí, se
pfiihlásila k tzv. „BoloÀské deklaraci“,
jejíÏ obsahová doporuãení byla pro-
jednána na setkání ministrÛ ‰kolství
a vzdûlávání evropsk˘ch zemí, které
se uskuteãnilo v roce 2001 v Praze.
V duchu procesu vyvolaného touto
„BoloÀskou deklarací“ dochází v ev-
ropsk˘ch zemích a tedy i v âeské re-
publice k v˘raznému rozvoji tzv.
„strukturovaného“ vysoko‰kolského
studia. Jeho prvním a základním
stupnûm je „studium bakaláfiské“,
které pfiedstavuje ucelenou vysoko-
‰kolskou pfiípravu ukonãenou zpra-
cováním bakaláfiské práce a sloÏe-
ním státní bakaláfiské zkou‰ky. Toto
studium plnû pfiípraví absolventy
k v˘konu kvalifikované práce v rámci
jejich profese, ale souãasnû je jeho
posláním pfiipravit studenty ke studiu
navazujících magistersk˘ch progra-
mÛ. 

Druh˘m, vy‰‰ím stupnûm vysoko-
‰kolského studia, je „magisterské stu-
dium“. V souãasné dobû, v âeské re-
publice, se uÏívá oficiálnû termínu
„navazující magisterské studium“, aby
se v˘raznû odli‰ilo od tzv. „dlouh˘ch“
magistersk˘ch programÛ, které
budou v blízké budoucnosti spí‰e v˘-
jimkou danou charakterem studia nû-
kter˘ch oborÛ (medicína). Magister-
ské studium poskytuje sv˘m absol-
ventÛm ucelené kompaktní vysoko-
‰kolské vzdûlání opírající se o hlubo-
kou znalost profilujících odborn˘ch
pfiedmûtÛ, poãínaje jejich teoretick˘mi
základy a konãe moÏnostmi jejich
praktické aplikability. Na rozdíl od ba-
kaláfiského studia klade magisterské
studium velk˘ dÛraz nikoliv jen na
„znalost“ teoretick˘ch základÛ pfiíslu‰-
n˘ch pfiedmûtÛ a vûdních disciplín,
n˘brÏ pfiedev‰ím na pochopení vzá-
jemn˘ch souvislostí a poznání logické
struktury pfiíslu‰ného oboru ãi vûdní
disciplíny. Od absolventa magister-
ského studia se neoãekává pouze
schopnost vyuÏití teoretick˘ch po-
znatkÛ v reálné ãinnosti, n˘brÏ pfied-
pokládá se pfiedev‰ím schopnost zori-
entovat se v pfiíslu‰ném odborném te-
oretickém zázemí oboru, smûfiující

k samostatnému iniciativnímu a efek-
tivnímu vyhledávání vhodn˘ch
a v dané situaci vyuÏiteln˘ch nejno-
vûj‰ích teoretick˘ch a vûdeck˘ch po-
znatkÛ. 

Kromû toho, Ïe magisterské studi-
um poskytuje vysoce kvalitní teoretic-
kou (i praktickou) pfiípravu pro v˘kon
reálné profese, je souãasnû jeho ús-
pû‰né absolvování odrazov˘m mÛst-
kem k dal‰ímu, v souãasné dobû nej-
vy‰‰ímu institucionalizovanému  stup-
ni studia, ke studiu doktorskému.
Tento typ studia, zpravidla tfiílet˘
(pokud jde o prezenãní formu), je jiÏ
víceménû „vûdeckou pfiípravou“. Jeho
posláním je pfiipravovat pfiedev‰ím
pracovníky v oblasti teorie, vûdy a v˘-
zkumu, tedy ty, jejichÏ úkolem je nejen
komplexnû a hluboce se seznamovat
s vûdeck˘m fundamentem jednotliv˘m

oborÛ, n˘brÏ nové vûdecké poznatky
i produkovat.

V˘znam a hodnota magisterského
studia je patrná mimo jiné i ze skuteã-
nosti, Ïe nov˘ Katalog pracovních ty-
pov˘ch pozic pfiipravovan˘ Minister-
stvem práce a sociálních vûcí poÏadu-
je pro nejvy‰‰í tfiídy pracovních pozic
(11. aÏ 16.) jako kvalifikaãní podmínku
ukonãené magisterské studium pfií-
slu‰ného oboru. 

Standardní doba studia „navazující-
ho magisterského programu“ na Vy-
soké ‰kole finanãní a správní je dva
roky. Vychází z poÏadavku, aby sou-
hrn doby bakaláfiského a navazujícího
magisterského studia nepfiesáhl obvy-
klou standardní dobu studia b˘val˘ch
„dlouh˘ch“ (zpravidla pûtilet˘ch) ma-
gistersk˘ch programÛ. V obou studij-
ních programech, tj. ve v‰ech tfiech
oborech, v nichÏ se magisterské studi-
um na na‰í ‰kole realizuje, je na závûr
tohoto studia (obhájení diplomní práce
a sloÏení státní závûreãné zkou‰ky)
úspû‰n˘m absolventÛm udûlován titul
„InÏen˘r“ ve zkratce „Ing.“ uvádûném
pfied jménem.

V pfiípadû návazného magisterské-
ho studia oborÛ „Vefiejná správa“
a „¤ízení podniku a podnikové finan-
ce“ jde o plynulou návaznost na stej-
nû nazvané bakaláfiské studijní obory
realizované rovnûÏ na na‰í ‰kole.
V pfiípadû navazujícího magisterské-
ho studia oboru „Finance a finanãní
sluÏby“ je toto studium koncipováno
jako víceménû plynulé pokraãování
ke studiu bakaláfisk˘ch studijních
oborÛ „Bankovnictví“, „Poji‰Èovnictví“
a „Vefiejné finance“ realizovan˘ch na
na‰í ‰kole. 

Ov‰em studium v‰ech oborÛ nava-
zujícího magisterského studia na
V·FS je otevfieno i úspû‰n˘m absol-
ventÛm bakaláfisk˘ch studijních pro-
gramÛ se stejn˘m, podobn˘m ãi ob-
sahovû konzistentním zamûfiením,
které jsou realizovány na ostatních,
aÈ jiÏ vefiejn˘ch, státních ãi soukro-
m˘ch vysok˘ch ‰kolách v âeské re-
publice nebo na vysok˘ch ‰kolách
v zahraniãí,  jejichÏ diplomy byly
podle platné legislativy v âeské re-
publice pfiíslu‰n˘m subjektem nostrifi-
kovány.

I kdyÏ magisterské studium je velmi
nároãn˘m typem studia, jsou jednotli-
vá pracovi‰tû Vysoké ‰koly finanãní
a správní dobfie pfiipravena k jeho rea-
lizaci, zku‰enosti a vstfiícn˘ pfiístup pe-
dagogÛ pfiedstavuje velmi úãinnou
podporu pro v‰echny ty, ktefií se pro
tuto nároãnou formu studia zodpovûd-
nû rozhodli.

PROF. PHDR. VLADIMÍR âECHÁK, CSC.
rektor
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JestliÏe jste se, váÏení studenti, jiÏ staãili podívat
do PrÛvodce studiem na akademick˘ rok 2003/2004,
resp. do jeho ãásti nazvané „Organizace akademic-
kého roku“, jistû jste si v‰imli, Ïe je ve srovnání
s pfiedcházejícími akademick˘mi roky podstatnû roz-
sáhlej‰í a Ïe obsahuje „poloÏky“, které se v ní dosud
nevyskytovaly. Proã tomu tak je a o jaké „poloÏky“
se jedná, bych Vám chtûl vysvûtlit v následujícím
ãlánku.

RRRRooookkkk     jjjj aaaakkkkoooo     mmmmaaaa llll oooovvvvaaaannnn ˘̆̆̆

Akademick˘ rok 2003/2004 patfií, a to bez jakékoliv nad-
sázky, k pfielomov˘m rokÛm v dosavadním v˘voji V·FS.
Vezmûme to ale popofiadû. Pfiedev‰ím se jedná o ãtvrt˘ rok
aktivní existence V·FS, coÏ by nebylo zase nic tak mimo-
fiádného, kdybychom nevzali na vûdomí, Ïe bakaláfiské stu-
dijní programy, které se zde studují, mají standardní délku
3,5, resp. 3 roky. A z tohoto faktu je si pak moÏno snadno
vypoãítat, Ïe nám v tomto akademickém roce ukonãí studi-
um dva roãníky, pfiedstavující „v zimní várce“ obory: ban-
kovnictví, poji‰Èovnictví, fiízení podniku a podnikové finance
a vefiejné finance a správa a „v letní“ pak obory: vefiejná
správa, vefiejné finance a aplikovaná informatika, a to
v‰echno v obou formách studia a ve v‰ech otevfien˘ch spe-
cializacích. PÛjde tedy o opravdovou „zkou‰ku ohnûm“, a to
nejen pro studenty, ktefií musí vãas a v nezbytné kvalitû
zpracovat a vãas odevzdat bakaláfiské práce a nastudovat
v‰e, co je nezbytné pro úspû‰né sloÏení Státní závûreãné
bakaláfiské zkou‰ky, která se bude skládat ze ãtyfi pfiedmû-
tÛ - makroekonomie, mikroekonomie, profilového oborové-
ho a profilového specializaãního a obhajoby bakaláfiské
práce a bude probíhat pfied zku‰ební komisí sloÏenou z ex-
terních i interních akademick˘ch pracovníkÛ, ale i pro sa-
motnou ‰kolu, která musí zabezpeãit nejenom bezchybnou
organizaci v‰eho jiÏ zmínûného, ale i nûco navíc, jakousi
„tfie‰niãku na dortu“ kaÏdého úspû‰ného vysoko‰kolského
studia, tj. promoci absolventÛ, a to opût, aby se to nepletlo,
ve „dvojím vydání“.

Aby nebylo v‰em radostem konec, bude ve zmínûném
akademickém roce zahájeno na na‰í ‰kole i magisterské
(inÏen˘rské) studium, které nám bylo nedávno Akreditaãní
komisí M·MT akreditováno, a to pro obory: finance a fi-
nanãní sluÏby, fiízení podniku a podnikové finance a vefiej-
ná správa. Na toto magisterské studium se mohou pfiihla-
‰ovat absolventi bakaláfiského studia z jakékoliv vefiejné ãi
soukromé vysoké ‰koly s tím, Ïe absolventi V·FS, ktefií
dosáhnou u Státní závûreãné bakaláfiské zkou‰ky ko-
nané na této ‰kole prÛmûrné hodnocení lep‰í, nebo
alespoÀ rovné známce 2,00, budou pfiijati bez pfiijíma-
cího fiízení. Pro v‰echny absolventy z jin˘ch V· i ménû ús-
pû‰né absolventy V·FS bude probíhat pfiijímací fiízení,
jehoÏ obsahem bude provûfiení znalostí z mikroekonomie,
makroekonomie a oborového profilového pfiedmûtu podle
oboru, na kter˘ se dan˘ uchazeã hlásí, a to v rozsahu od-
povídajícím poÏadavkÛm Stání závûreãné bakaláfiské
zkou‰ky V·FS. Tématické okruhy z nichÏ vycházejí otázky
k tomuto pfiijímacímu fiízení, jsou zvefiejnûny na
www.vsfs.cz, kde se s nimi mÛÏe kaÏd˘ uchazeã seznámit.
Z prvního kola pfiijímacího fiízení, které probûhlo v minul˘ch
dnech a bylo organizováno pochopitelnû v˘luãnû pro „ex-
terní“ uchazeãe, jsme nabyli pfiesvûdãení, Ïe ne pro kaÏdé-
ho absolventa bakaláfiského studia bude jednoduché se
dostat na „na‰e magisterské“, a proto jsme pro nû pfiipravi-
li pfiíslu‰né pfiípravné kurzy, ve kter˘ch si mohou existující
mezery zacelit, a o moÏnost pfiijetí se ucházet znovu. Tuto
skuteãnost by v‰ak mûli vzít na vûdomí i ti z Vás, ktefií se
v nejbliÏ‰í dobû zaãnou pfiipravovat na „Bakaláfiky“ a ktefií
mají chuÈ pokraãovat v navazujícím magisterském studiu.
Dosáhnout alespoÀ velmi dobrého prÛmûrného hodnocení

by nemûlo b˘t nedosaÏitelné, ale chce za to skuteãnû
„správnû vzít“ a vãas zaãít. V‰ichni akademiãtí pracovníci
i ostatní zamûstnanci V·FS jsou Vám s tím vÏdy ochotni
pomoci. Pokud jde o zahájení v˘uky v magisterském stu-
diu, pak jste jistû zaznamenali, Ïe navazuje na „vypu‰tûní“
na‰ich prvních bakaláfiÛ a zaãne tedy ponûkud netradiãnû,
v bfieznu 2004.

JestliÏe jsem v˘‰e popsal dvû nejdÛleÏitûj‰í události,
které budou charakterizovat akademick˘ rok 2003/2004,
pak jiÏ zb˘vá jen „pár drobností“, které ov‰em budou pro
jednotlivé studenty, studijní skupiny, studijní roãníky - u nás
ãasto pouÏíváme i termín vlaky, specializace, obory, aka-
demické pracovníky i celou V·FS velmi v˘znamné. Z pe-
dagogické oblasti pÛjde pfiedev‰ím - a budu to brát ãasovû
po pofiádku, o: zápis a imatrikulaci prvních roãníkÛ, zápisy
studentÛ ostatních roãníkÛ prezenãního i kombinovaného
studia, zahájení v˘uky, a zde neopomenu pfiipomenout po-
vinnou 50 %-ní docházku u studentÛ kombinovaného stu-
dia a 80 %-ní u cviãení a semináfiÛ na prezenãním studiu,
která jednoznaãnû vyÏaduje stále vy‰‰í a cílevûdomûj‰í na-
sazení s kaÏd˘m dal‰ím rokem studia, a to se je‰tû více neÏ
jin˘ch t˘ká posluchaãÛ 2. roãníkÛ, kter˘ je na V·FS roz-
hodn˘m pro dal‰í úspû‰né pokraãování ve studiu, v˘bûr
z vyhlá‰en˘ch specializací, kter˘ je prvním v˘znamn˘m
krokem, kter˘ podmíní dal‰í v˘voj kaÏdého studenta
a v jehoÏ racionalitû se nejlépe odrazí jeho pfiístup a zájem
o studium, spoleãenskou praxi a moÏnost jeho budoucího
uplatnûní na trhu práce, na tento krok pak navazující v˘bûr
tématu bakaláfiské práce, které by byl student schopen
kvalitnû zpracovat nejen po formální stránce, ale které by
mûlo sv˘m obsahem vyjádfiit jeho vztah ke zvolené specia-
lizaci i chuÈ se v ní jiÏ od samého zaãátku smysluplnû dále
profilovat. JestliÏe nyní pominu stanovené termíny pro ode-
vzdání vypracovan˘ch bakaláfisk˘ch prací, fiádné ãi oprav-
né termíny Státních závûreãn˘ch bakaláfisk˘ch zkou‰ek ãi
promocí, které je pochopitelnû nezbytné dodrÏovat, pak
povaÏuji za nutné se alespoÀ je‰tû zmínit o tom, co je sice
pro studenty nejménû pfiitaÏlivé, ale co je organickou sou-
ãástí kaÏdého studia, a sice o zkou‰kovém období. Nejde
mi zde ani tak o konstatování, Ïe zkou‰kové období má po
obou semestrech dobu trvání 6 t˘dnÛ nebo Ïe pro 4. roãní-
ky bude zkráceno na 2 t˘dny, ale pfiedev‰ím o pfiipomenutí
toho, Ïe v‰echny podoby ukonãení semestru ãi roãníku
mohou b˘t opakovány pouze dvakrát, Ïe druh˘ opravn˘ ter-
mín u zkou‰ky a klasifikovaného zápoãtu musí b˘t ve své
ústní ãásti realizován komisionálnû, Ïe zkou‰ka nemÛÏe
b˘t pouze písemná, Ïe na v‰echny druhy zakonãení je
tfieba se pfiihlásit prostfiednictvím IS, atd., atd. a koneãnû,
Ïe v‰e co se t˘ká problematiky studia a zkou‰ek, je kodifi-
kováno ve Studijním a zku‰ebním fiádu V·FS, kter˘ byl
v nedávné dobû novelizován v nûkter˘ch rozhodnutích G¤
a ve v‰ech pokynech rektora a instrukcích prorektora pro
pedagogickou práci. Tyto pfiedpisy jsou k dispozici na do-
kumentovém serveru IS a v Ïádném pfiípadû neprohloupí
ten, kdo se s nimi co moÏná nejdfiíve seznámí.

Závûrem snad jen malou poznámku. Nebojte se ptát, ne-
bojte se pfiijít, nebo mailovat, nebojte se diskutovat, pfiipo-
mínat, navrhovat. V‰e, co pfiispûje ke zlep‰ení skuteãností
a vztahÛ v oblasti pedagogické práce nebo k odstranûní
zde existujících „úzk˘ch profilÛ“, pfiispûje kaÏdému z Vás
i ‰kole jako celku. A to nám v‰em pfieci jde, ne?      

DOC. ING. ANTONÍN KUBÍâEK, CSC.
prorektor pro pedagogickou práci
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Milí ãtenáfii, rád bych se na
následujících fiádcích dotkl
dvou témat, která mají v Ïivotû
‰koly v˘znamné místo, a to
rozvoje na‰í knihovny a kon-
cepce práce s na‰imi absol-
venty. 

Knihovny byly od nepamûti
nejen zdrojem informací, pfií-
padnû místem k jejich studiu,
ale i urãit˘m symbolem úcty ke
vzdûlanosti. VÏdyÈ ve svûtû je
napfiíklad velmi ãasté, Ïe kni-
hovna je nejv˘stavnûj‰í budo-

vou celého universitního komplexu. I my máme s na‰í
zatím docela malou knihovnou velké plány. Zahájili jsme
proces pfieãíslování celého na‰eho knihovního fondu
podle mezinárodního katalogizaãního standardu, v nej-
bliÏ‰í dobû koupíme kvalitní knihovní informaãní systém,
kter˘ bude obsahovat informace o v‰ech na‰ich knihách
a ãasopisech a kter˘ cel˘ proces práce s na‰ím fondem
uãiní efektivním, pohodln˘m a velmi transparentním
nejen pro ãtenáfie, ale i pro pracovníky na‰í knihovny.
V této souvislosti bych Vás rád upozornil na nov˘ v˘-
pÛjãní fiád, kter˘ vstoupil v platnost 1. 10. tohoto roku,
a poÏádal  Vás, v zájmu nás v‰ech, o jeho striktní dodr-
Ïování. Principy tohoto v˘pÛjãního fiádu bude pochopi-
telnû jiÏ zmínûn˘ knihovní informaãní systém po své im-
plementaci zakotvovat. Chtûl bych Vás téÏ informovat

Vysoká ‰kola finanãní a správní oslovila bûhem
mûsíce ãervna vybrané finanãní instituce, podniky
i nûkterá mûsta s nabídkou partnerství. Tato nabíd-
ka byla dle povahy potenciálního partnera konci-
pována jako nabídka finanãního nebo nefinanãního
partnerství s tím, Ïe vybran˘m partnerÛm bylo dále
nabídnuto jejich zastoupení v Akademické radû
‰koly. Základním principem nabízeného partner-
ství je jeho v˘hodnost pro oba budoucí partnery.
Na‰e nabídka se setkala s velk˘m ohlasem, a to
i proto, Ïe se ukazuje, Ïe V·FS má sv˘m partnerÛm
co nabídnout. 

VVVV···· FFFF SSSS     zzzz íííí ssss kkkkáááávvvváááá     nnnnoooovvvv éééé     ppppaaaa rrrr tttt nnnn eeee rrrr yyyy

KaÏd˘ z partnerÛ ‰koly klade pfii
spolupráci s V·FS dÛraz na jiné
prvky vzájemné spolupráce, a to dle
svého zamûfiení. Tak napfiíklad part-
nerské finanãní instituce kladou dÛraz
na moÏnost nabídky sv˘ch finanãních
produktÛ prostfiednictvím informaãní-
ho systému ‰koly a akcentují moÏ-
nost pfiímého oslovení studentÛ. Nû-
které partnerské podniky mají spí‰e
zájem o poradenskou a konzultaãní
ãinnost nebo o kurzy ‰ité na míru.
Velmi komplexní je partnerství
s mûsty, které zahrnuje spolupráci ve
v‰ech v˘‰e uveden˘ch oblastech,
navíc v rámci tohoto partnerství jsou
fie‰eny téÏ otázky materiálnû-technic-
kého zabezpeãení fungování V·FS.
V souãasné dobû jsou jednání s jed-
notliv˘mi partnery v rÛzném stupni

rozjednanosti, vût‰ina z nich je v‰ak
jiÏ finalizována. 

Generálním partnerem V·FS bude
jeden z jejich  zfiizovatelÛ - spoleã-
nost Appian Group. Dále poãítáme
v tomto akademickém roce s dvûma
nebo tfiemi hlavními partnery ‰koly
s tím, Ïe se jedná o Mosteckou uhel-
nou spoleãnost, jednu prvotfiídní fi-
nanãní instituci a pfiípadnû téÏ o jednu
v˘znamnou spoleãnost v oblasti
energetiky. Mezi nefinanãní partnery
‰koly patfií Magistrát hlavního mûsta
Prahy, Statutární mûsto Most a Statu-
tární mûsto Kladno a dále âeská ná-
rodní banka, s níÏ má V·FS velmi
dobrou spolupráci v rámci podpory
konferencí, které jsou pofiádány
v Kongresovém centru âNB. Dal‰ím
nefinanãním partnerem V·FS je City
University of Washington, která je
partnerskou organizací V·FS pro
programy MBA. V‰ichni v˘‰e uvedení
partnefii budou zastoupeni téÏ v Aka-
demické radû V·FS. Finanãními part-
nery ‰koly pro tento akademick˘ rok
jsou spoleãnosti Kooperativa, Raiffei-
senbank, Pokorn˘, Wagner & spol.,
Scanservice, Santé, Tacoma a SIAD
Czech. 

RNDR. PETR BUDINSK¯, CSC.
námûstek G¤ pro obchod

o tom, Ïe jsme stanovili jasná pravidla akviziãní politiky
na‰í knihovny, Ïe se rozbíhá spolupráce s knihovnou Insti-
tutu CERGE, vûdeckou knihovnou na Kladnû a dal‰ími kni-
hovnami a institucemi u nás i v zahraniãí, Ïe, aã na‰e ‰kola
vûnuje na rozvoj své knihovny nemalé finanãní prostfiedky,
budeme pro ni pravidelnû Ïádat na vhodn˘ch místech
o nejrÛznûj‰í granty, zkrátka, Ïe budeme dûlat v‰echno pro
to, aby se v budoucnu stala chloubou na‰í ‰koly.

Jedním ze základních pilífiÛ filosofie V·FS je - a vÏdy
bude - otevfien˘ a pfiátelsk˘ pfiístup k na‰im studentÛm, ja-
koÏto k na‰im klientÛm a partnerÛm. Velmi by nás mrzelo,
kdyby tento vztah zrozen˘ ze spoluzodpovûdnosti za zís-
kané vzdûlání skonãil okamÏikem pfiedání vysoko‰kolské-
ho diplomu. Rádi bychom Vám, milí studenti, pomáhali
v nelehkém procesu hledání odpovídajícího zamûstnání ãi
vhodného pokraãování studia, chtûli bychom Vás i po
Va‰em absolutoriu informovat o dal‰ích úspû‰ích na‰í
‰koly, ale i dát Vám moÏnost se na nich podílet, jsme pfii-
praveni Vám nabídnout pÛdu pro Va‰e dal‰í setkávání ãi
spolupráci. Toto v‰echno je ale velmi obtíÏné bez urãité in-
stitucionalizace celého systému, ale pfiedev‰ím bez Va‰í
aktivní úãasti a Va‰eho upfiímného zájmu. Chtûl bych Vás
tedy vyzvat - a nyní mífiím pfiedev‰ím ke studentÛm nejvy‰-
‰ích roãníkÛ - k serióznímu zamy‰lení nad ustanovením ur-
ãitého sdruÏení absolventÛ, obvykle oznaãovaného jako or-
ganizace Alumni, tak jak jiÏ v minulosti uãinily milióny Va-
‰ich kolegÛ po celém svûtû ku prospûchu svému i své
Alma Mater. Za Vysokou ‰kolu finanãní a správní Vám
k tomu mohu slíbit plnou podporu.

DR. ALAN KRAUTSTENGL, PH.D.
prorektor pro vûdu a v˘zkum

Partnefii ‰koly budou mít zv˘hodnûn˘
pfiístup k nûkter˘m produktÛm V·FS,
napfiíklad pfii studiu MBA nebo celoÏi-
votního vzdûlávání, dále budou uvádû-
ni v titulech vydávan˘ch ‰kolou, napfií-
klad skriptech, na webov˘ch stránkách
i v merkantilních tiskovinách. Zástupci
partnerÛ budou zváni na v‰echny akce
pofiádané ‰kolou, a to konferencemi
poãínaje, pfies kulaté stoly, aÏ po kul-
turní a spoleãenské akce. UmoÏníme
jim téÏ pfiístup ke studentÛm prostfied-
nictvím jednorázov˘ch pfiedná‰ek ãi
semináfiÛ a jejich prostfiednictvím i pre-
zentaci jednotliv˘ch partnerÛ. Partne-
rÛm nabídneme téÏ umisÈování studen-
tÛ na bezplatné odborné praxe s tím,
Ïe v pfiípadû oboustranné spokojenosti
mohou tito studenti nastoupit pfiípadnû
i do pracovního pomûru. 

Co bude nového
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Hana Kubáãová a Eva Parasková,
dvû studentky 2. roãníku kombinova-
ného studia Vefiejná správa z mostec-
kého studijního stfiediska V·FS, uÏ
del‰í dobu vûnují ãást svého volného
ãasu dûtem z Dûtského domova
v Tuchlovû u Bíliny. 

Obû Ïeny pracují na teplickém
soudu a aãkoliv své aktivity dûlí hlavnû
na práci, studim a rodinu, pfiesto je‰tû
stihly pfied letními prázdninami mezi
sv˘mi kolegy v zamûstnání uspofiádat
sbírku pro ‰kolou povinné dûti z tuch-
lovského dûtského zafiízení.  V‰em
‰kolákÛm pfiivezly sladkosti a tûm nej-
lep‰ím dokonce daly do obálky i malou
finanãní odmûnu za v˘borné v˘sledky.
„Ve své profesi se ãasto setkáváme
s osudy dûtí z dûtsk˘ch domovÛ.
A protoÏe jsou to ãasto neradostné zá-

Akce „Kulov˘ blesk“

Studentky myslí na ‰koláky

„Noví“ interní zamûstnanci studijního stfiediska v Mostû

KaÏd˘, kdo nûkdy mûl moÏnost zaÏít stûhování, mi dá za
pravdu, Ïe rãení: „Lépe tfiikrát vyhofiet, neÏ se jednou stû-
hovat“, odpovídá skuteãnosti.

Studijní stfiedisko Most zaÏívá právû v tûchto dnech
v‰echny pfiíjemné i ménû pfiíjemné okamÏiky spojené s pro-
cesem pfiemístûní stfiediska do voln˘ch prostor v ulici Pio-
n˘rÛ.

V‰e se odehrává v dobû, kdy je potfieba dÛstojnû zahájit
nov˘ akademick˘ rok a pfiipravit v‰e potfiebné pro studenty,
vãetnû studentÛ 1. roãníku, kter˘ch v Mostû nastoupí neãe-
kanû velk˘ poãet - více jak 130.

Areál v ulici Pion˘rÛ bûhem mûsíce záfií zaãíná pomalu
mûnit svou tváfi a pfiedev‰ím v˘ukové prostory V·FS do-
stávají nové vnitfiní malby a probíhají v nich drobné opravy.
Nov˘m nábytkem se mohou pochlubit uãebny, kabinety i
spoleãné chodby.

A právû ta skuteãnost, Ïe se stfiedisko stûhuje do nov˘ch,
lépe vybaven˘ch prostor s moÏností dal‰ího rozvoje, umoÏ-
Àuje pracovníkÛm stfiediska optimisticky sná‰et v‰echny
útrapy, které akci „Kulov˘ blesk“ provázejí. V‰ichni vyvíjejí
maximální snahu, aby byla uÏ 6. 10. 2003 zahájena v˘uka
v novém a studenti nezaznamenali Ïádn˘ z problémÛ spo-
jen˘ch s pfiesunem.

Mnoho bylo díky podpofie vrcholného vedení na‰í ‰koly
vyfie‰eno, oceÀujeme téÏ vstfiícn˘ pfiístup Magistrátu mûsta
Most. Ze zku‰enosti v‰ak víme, Ïe dopfiedu nelze pfiipravit
v‰e úplnû dokonale. Urãitou potíÏ vidíme v fie‰ení v˘uky v˘-
poãetní techniky ve smluvnû zaji‰Èované uãebnû, ofií‰kem
zÛstává téÏ zaji‰tûní provozu kuchynû atd.

Od 6. 10. 2003 nás najdete na adrese:
Ulice Pion˘rÛ 2806, 434 01 Most, tel. 476 707 722
Zveme Vás na náv‰tûvu a rádi se Vám pochlubíme

nov˘m sídlem stfiediska s dÛstojn˘m zázemím a budovami
topícími se v zeleni.

ING. JOSEF ·VEC
fieditel studijního stfiediska v Mostû

leÏitosti, chtûli jsme to vyváÏit tím, Ïe
alespoÀ nûkteré dûti potû‰íme. To
se nám podle mého názoru vcelku
dafií,“ uvedla k tomu Eva Parasková.
Chceme pfiedev‰ím motivovat, aby si
ti ‰koláci uvûdomili, jak je dÛleÏité se
dobfie uãit. Jen tak se mÛÏe zlep‰it
jejich Ïivotní perspektiva,“ doplnila
k tomu Hana Kubáãová.   

V dûtském domovû v‰ak pochopi-
telnû nejsou obdarováváni jen ‰kolá-
ci. Dárek nebo sladkost dostávají
v‰echny dûti, které se uÏ nyní tû‰í na
Vánoce. KaÏdé z nich si totiÏ napí‰e
do malého pfiáníãka, po ãem touÏí,
a Hana Kubáãová s Evou Parasko-
vou se mu to snaÏí v rámci moÏnos-
tí splnit. Odmûnou jsou jim za to roz-
záfiené dûtské oãi a vûdomí toho, Ïe
k dobrému skutku staãí opravdu jen
málo.  

MARTA CTIBOROVÁ
studentka 1. roãníku 

kombinovaného studia

Hana Kubáãová upfiímnû gratuluje
malému Va‰kovi, kter˘ pfiinesl ze
‰koly samé jedniãky. V pozadí Eva
Parasková. 

Ing. Vilém Kunz
lektor  - studijní
stfiedisko Most
(Katedra fiízení
podniku a podni-
kov˘ch financí)

• 29 let
• Ïenat˘, synové Matûj (4 roky)

a Rostislav (1 rok)
• absolvent Fakulty sociálnû

ekonomické UJEP Ústí nad
Labem

• studium PhD. na V·E v Praze
(specializace management)

• publikaãní ãinnost:
Maturujeme z ekonomie
Maturujeme z marketingu
a managementu
Ekonomika pro stfiední ‰koly
Základy financí - cenné papíry

Bankovnictví pro stfiední ‰koly

Ing. Mgr. 
Jaromír Tich˘
lektor - studijní
stfiedisko Most
(Katedra ekono-
mie a vefiejn˘ch
financí)

• 34 let
• Ïenat˘
• FTVS UK Praha, jednooborové

studium - trenérství
• VV· PV Vy‰kov na Moravû,

oboru Ekonomika armády
• záliby: cyklistika, lyÏování,

Mgr. Oldfiich 
Johannes Petr
lektor - studijní
stfiedisko Most
(Katedra cizích
jazykÛ)

• 30 let
• svobodn˘
• Pedagogická fakulta University

Karlovy Praha
• Universität Augsburg

Petra S˘korová,
DiS.
referentka studij-
ního oddûlení -
studijní stfiedisko
Most

• 23 let
• svobodná
• Vy‰‰í odborná ‰kola sociálnû

právní Most
• záliby: konû, knihy, lyÏování
• oãekávání v novém

zamûstnání: získání nov˘ch
profesních zku‰eností a dal‰í
profesní rÛst

• záliby: tenis, hudba, turistika,
cestování po exotick˘ch zemích

• oãekávání v novém
zamûstnání: nov˘ styl práce,
otevfienost a zájem studentÛ,
pfiíjemné pracovní prostfiedí

audio a video technika,
cestování

• oãekávání v novém
zamûstnání: spolupráci
v pfiátelském kolektivu, práci
s nejnovûj‰ími poznatky
v oblasti ekonomie, svou
aktivní prací chci pfiispût
k rozvoji vysokého ‰kolství
v severoãeském regionu

• záliby: rodina, sport, práce na
zahradû, knihy

• oãekávání v novém
zamûstnání: pfiátelsk˘ kolektiv,
zajímavá práce se studenty,
moÏnost se rozvíjet a vzdûlávat
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Zmûny v kladenském studijním stfiedisku
Na‰e kladenské stfiedisko bûÏí tfietím rokem a také

u nás dochází k personálním zmûnám. Prvního záfií se
vrátila z matefiské dovolené, obohacena o krásnou dceru,
vedoucí stfiediska Mgr. Eva âermáková, která vystfiídala
Ing. Danu Koãkovou. Na matefiskou dovolenou ode‰la
Mgr. Magda Kindlová a její pracovní povinnosti pfievezme
PhDr. Zdena Voráãková. Tato pracovnice není nová, jiÏ
v loÀském roce pracovala jako externí pedagog na pre-
zenãním a kombinovaném studiu a studenti ji znají z hodin
Dûjin diplomacie a Psychologie.

K pfiesunu dochází nejen mezi lidmi, ale i mezi pra-
covnami. Pracovi‰tû studijního oddûlení v ãele s Andre-
ou Balínovou se stûhuje z budovy Kokosu do prostor
uãeben V·FS. Tak budou mít studenti vût‰í komfort
a své studijní vedoucí, studijní oddûlení i vedoucí studij-
ního stfiediska pohromadû. Do budoucna se roz‰ífií také
tyto prostory o knihovnu, která bude napomáhat nejen
studentÛm, ale i pedagogÛm v jejich práci a studiu.

PHDR. ZDENA VORÁâKOVÁ
Katedra vefiejné správy a práva

23. 9. 2003 nav‰tívili stfiedisko
REISu Kladno zástupci V˘boru pro
evropské záleÏitosti. Spolu s pfiedsed-
kyní paní Ullou Schmidtovou pfiijeli po-
slanci v˘boru, zástupce vlády spolko-
vé zemû Por˘ní-Falc a zamûstnanec
Zemského snûmu. Za krajsk˘ úfiad
Stfiedoãeského kraje pfiijela  Mgr. He-
lena Bednáfiová.

Delegaci pfiivítala Mgr. Eva âermá-
ková, vedoucí studijního stfiediska
V·FS o.p.s. Kladno. Informovala hosty
o vzniku REISu, jeho zfiizovatelích
a o projektech, které byly v minulosti
uskuteãnûny. Dále se hovofiilo o cílo-
v˘ch skupinách, na které byly jednotli-
vé projekty zamûfieny. Práce REISu
vrcholila pfied referendem o vstupu âR
do EU. Ing. Dana Koãková pak kon-
kretizovala jednotlivé projekty. Mezi té-
mata, která ãleny delegace nejvíce za-

jímala, byly poãty náv‰tûvníkÛ pfiichá-
zejících do stfiediska, jaké informace
nejãastûji vyhledávali, spolupráce
s ostatními institucemi v regionu. Velmi
se také zajímali o jednotlivé akce, cílo-
vé skupiny, spolupráci s ICEU v Praze
a o spolupráci mezi REISy v jednotli-
v˘ch krajích. Po pfiínosné diskusi pro
obû strany si ãlenové delegace pro-
hlédli prostory V·FS, kde také probí-
hají nûkteré akce REISu. Vzhledem
k ãasovému skluzu, nemohli hosté
nav‰tívit hrad Kfiivoklát, proto jsme jim
pfiipravili náv‰tûvu kladenského zámku
se stálou historickou expozicí mûsta
Kladna. Pro ãleny delegace bylo pfii-
praveno malé poho‰tûní.

V závûru náv‰tûvy paní Ulla Sch-
midt podûkovala za velmi milé pfiijetí.

MGR. EVA âERMÁKOVÁ
vedoucí stfiediska v Kladnû

NNNNáááávvvv ‰‰‰‰ tttt ûûûû vvvvaaaa     zzzz áááá ssss tttt uuuupppp cccc ÛÛÛÛ     VVVV ˘̆̆̆bbbboooo rrrr uuuu     pppp rrrr oooo

eeee vvvv rrrr oooopppp ssss kkkk éééé     zzzz áááá llll eeee ÏÏÏÏ iiii tttt oooo ssss tttt iiii     
Zemského snûmu Por˘ni-Falce

Na náv‰tûvû ve V·FS Kladno.

... v REISu.
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Konference s mezinárodní úãastí, kterou ve dnech 24. - 25. 6. 2003
v Kongresovém centru âNB o této problematice uspofiádala Vysoká ‰kola
finanãní a správní ve spolupráci s Ministerstvem financí âR, âeskou ná-
rodní bankou a Komisí pro cenné papíry, navázala na konferenci „Nová le-
gislativní úprava finanãních trhÛ v âR“, kterou V·FS uspofiádala v listopa-
du 2000.

Co nového pfiinesl 6. roãník konference
Lidsk˘ kapitál a investice do vzdûlání

MMMMeeee zzzz iiii nnnnáááá rrrr ooooddddnnnn íííí     kkkkoooonnnn ffff eeee rrrr eeee nnnn cccc eeee     VVVV···· FFFF SSSS     
„Regulace a dozor nad finanãními trhy“

Konference mûla ‰irok˘ zábûr: do-
tkla se základních otázek vznikající te-
orie regulace a dozoru nad finanãními
trhy, informovala o souãasném stavu
orgánÛ regulace a dozoru ve svûtû
a projednala fiadu aktuálních otázek
praxe v âR.V˘znam konference byl
podtrÏen nejen úãastí v˘znamn˘ch
pfiedstavitelÛ v˘‰e uveden˘ch institu-
cí, ale i oficiální úãastí ze zahraniãí.

Na konferenci bylo pfiedneseno ‰est
hlavních referátÛ provázen˘ch korefe-
ráty a mnoÏství dal‰ích diskusních vy-
stoupení ve ãtyfiech sekcích a na

plénu. Konference se zúãastnilo na
100 úãastníkÛ, vesmûs odborníkÛ
z praxe. Na konferenci byli zastoupeni
také vybraní posluchaãi tfietího roãníku
oboru bankovnictví a poji‰Èovnictví
z V·FS.

Spoleãnou nití referátÛ bylo zdÛraz-
nûní potfieby, aby dal‰í rozvoj systémÛ
regulace a dozoru vedl nejen k jejich
vût‰í sloÏitosti (vyvolané vûcn˘m roz-
vojem finanãních trhÛ), ale i k jejich
vût‰í praktické úãinnosti vãetnû zrych-
lení reakce na zji‰tûné nedostatky na
finanãních trzích, ke sníÏení nákladÛ

a zv˘‰ení transparentnosti. Referáty
se dále zab˘valy napfi. problematikou
vypofiádaní obchodÛ na finanãních tr-
zích, v˘vojem orgánÛ regulace a do-
zoru a jejich hlavními úkoly, úlohou
âNB a Komise pro cenné papíry pfii
regulaci trhu, regulací penzijních
fondÛ a poji‰Èovnictví atd. 

Na plenárním jednání vedoucí jed-
notliv˘ch sekcí pfiednesli závûry z dis-
kusí v sekcích obsahující i nûkterá
praktická doporuãení. V·FS vydala
sborník obsahující v‰echny referáty,
koreferáty i vystoupení úãastníkÛ kon-
ference. V·FS hodlá konferenci o re-
gulaci a dozoru opakovat vÏdy po
dvou letech.

DOC. ING. VLADISLAV PAVLÁT, CSC. 
Katedra bankovnictví 

a poji‰Èovnictví

Jako kaÏd˘ rok na podzim (letos
jiÏ po 6.) probûhla i letos meziná-
rodní vûdecká konference na
téma Lidsk˘ kapitál a investice do
vzdûlání pofiádaná Vysokou ‰ko-
lou finanãní a správní (pfied jejím
vznikem Bankovní akademií).
Opût se konala v jedné z nejpres-
tiÏnûj‰ích prostor v Praze - Kon-
gresovém centru âeské národní
banky, opût se jí zúãastnila témûfi
stovka pfiedních domácích i za-
hraniãních odborníkÛ. 

Pfiibylo sponzorÛ a vystoupily na ní
v˘znamné osobnosti. Poprvé k jejímu
uspofiádání byly vyuÏity i prostfiedky
Grantové agentury âR. Do programu
konference byl jako novinka zafiazen
závûreãn˘ brainstorming pro zájemce,
ze kterého vze‰la fiada podnûtÛ t˘kají-
cích se obsahu a prÛbûhu konference
i otázky, co dál. Z konference bude
vydán sborník, takÏe pfiednesené
my‰lenky budou uchovány a kaÏd˘,
kdo bude chtít, se s nimi mÛÏe sezná-
mit. Jsem jedním z tûch, co dali vznik-
nout tradici spojené s konáním konfe-
rencí na dané téma. 

Z této pozice vidím, Ïe je nutné dát
jasnou odpovûì na otázku: V co reál-
ného konání tohoto „seriálu (zatím)
s otevfien˘m koncem“ vyústí? Pokusil
jsem se o to ve svém leto‰ním vystou-
pení (a podrobnûji v broÏurce Ekono-
mie produktivní spotfieby). AÈ jiÏ si to

uvûdomujeme ãi nikoli, stojíme na po-
ãátku zmûn smûfiujících ke vzniku
vzdûlanostní spoleãnosti. Konference
pofiádané na téma Lidsk˘ kapitál a in-
vestice do vzdûlání nám umoÏÀují pro-
bíhající zmûny vidût, pfiedvídat, orien-

tovat se v nich a vyuÏívat jejich pozi-
tivní stránky. Proto lze oprávnûnû oãe-
kávat jejich rostoucí v˘znam.

DOC. RADIM VALENâÍK, CSC.
vedoucí Katedry ekonomie 

a vefiejn˘ch financí

Dr. Manfred Tessaring, EU.
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V Xadonii ã. 2/2 jsme Vás informovali
o tomto projektu a také o tom, jak se sku-
pina dobrovolníkÛ pfiipravovala na hru.
První seznamovací setkání s dûtmi z dût-
sk˘ch domovÛ, které bylo vûnováno téma-
tu „Práce aneb vytvofi si svou vlastní
firmu“, probûhlo v dubnu 2003 a mûlo
velmi pozitivní ohlas jak ze strany zúãast-
nûn˘ch dûtí a jejich vychovatelÛ, tak i ze
strany na‰í a Stfiediska náhradní rodinné
péãe. Druhé setkání, které bylo v reÏii
V·FS ve svém pfiíspûvku popisují  na‰e
dobrovolnice Jana Rosecká a ·árka Kali-
nová:

„FINANâNÍ OTÁZKA
ANEB HRA NA BANKU“

Druhé setkání se uskuteãnilo 21. 6.
2003 v budovû na‰í ‰koly ve Vlkovû
ulici. V‰ichni jsme se tû‰ili na sobotní
ráno.

Paní generální fieditelka nás pfiivíta-
la kafíãkem s ostatními úãastníky,
panem RNDr. Budinsk˘m, pí Bc. Rad-
kou âernou, PhDr. Lenkou Rupperto-
vou, Zuzkou Doãekalovou a s lidmi ze
stfiediska Náhradní rodinné péãe. AÏ
dorazili v‰ichni studenti a studentky,
zaãala pfiíprava. Rozdûlení úkolÛ
sedmi stanovi‰È a prohlídka budovy
‰koly, abychom se dokázali zoriento-
vat. 

Mezitím dorazily dûti a hra mohla
zaãít. Se‰li jsme se pod lípou a paní
generální fieditelka po uvítání na‰ich
mil˘ch hostÛ zahájila den s názvem
„Hra na banku“. 

Cel˘ den se toãil kolem penûz, pla-
tebních karet, úãtÛ, EUR. PrÛvodci se
seznámili se sv˘mi ãtyfiãlenn˘mi nebo
pûtiãlenn˘mi t˘my a pomalu se pustili
do úkolÛ. 

Tentokrát se vymûnily role, muÏská
ãást, která na prvním setkání prováze-
la dûti cel˘ den a mûla je na starost,
se nyní usadila na jednotlivá stanovi‰-
tû. A Ïeny (s v˘jimkou jednoho muÏe)
se staly prÛvodkynûmi, coÏ se t˘kalo
i mû a ·árky. Byla to pro nás pfiíjemná
zmûna, dûti jsme poznaly mnohem
blíÏe, byl ãas si s nimi povídat a do-
zvûdût se o nich více.

Pánové se cítili dotãeni a stûÏovali
si na mal˘ kontakt s dûtmi.

Jednotlivá stanovi‰tû nesla názvy:
„prÛmûrná mûsíãní mzda, náv‰tûva
banky za úãelem zaloÏení úãtu, otáz-
kov˘ kvíz o finanãních otázkách, pla-
tební karta, tajenka s finanãní témati-
kou, co v‰echno si mÛÏu koupit?, v˘-
tvarné stanovi‰tû“.

Nûkteré úkoly byly nároãnûj‰í, plné
nov˘ch informací a samostatného pfie-
m˘‰lení, jiné byly spí‰e zamûfieny tvo-
fiivû. Na sedmém stanovi‰ti dûti kresli-

ly ostrov a co v‰e by na nûm mûlo b˘t,
aby tam ãlovûk dokázal Ïít. Dûti vytvá-
fiely továrny, parlament, ‰koly, pole,
zvífiata, pfiírodu, hfibitov a dal‰í vûci.

Velice zajímavé byly otázky v kvízu
s finanãní tématikou a je‰tû zajímavûj-
‰í moÏnosti odpovûdí. Byly zde otázky
typu „Pro v˘bûr z bankomatu se pou-
Ïívá“ za a) ‰eková kníÏka, b) platební
karta, c) tramvajenka, d) obãansk˘
prÛkaz. Nebo napfi. dal‰í otázka „Co
dostanete za uloÏené peníze v bance
od banky“ za a) úroky, b) pochvalu, c)
nabídku zboÏí, d) automobil dle va‰e-
ho v˘bûru.

Dûti se dozvûdûly, co je to platební
karta, k ãemu slouÏí PIN, umí si zalo-
Ïit úãet v bance, rozdûlit mzdu na jed-
notlivé budoucí v˘daje. Tedy tu‰í kolik
bude stát nájem, kolik doprava do
práce, kolik osobní vûci, obleãení, kul-
tura a dal‰í. ¨

Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol jednotlivci
získávali fiktivní peníze a ukládali do
sv˘ch diáfiÛ. Vtip byl v tom, Ïe pokud
si uloÏí v‰echny peníze v na‰í bance,
pfii pfií‰tím setkání je dostanou
i s úroky a mohou si za nû koupit hod-
notnûj‰í odmûnu, neÏ kdyby si peníze
neuloÏili a rovnou si za nû koupili od-
mûnu na místû. Byla to pro nû motiva-
ce, aby peníze dokázali zhodnotit. Sa-
mozfiejmû, Ïe v‰ichni uloÏili v‰echno.

Nakonec probûhla hromadná hra na
pavlaãi ‰koly na zpÛsob „Milionáfie“.
Dûti stály venku s barevn˘mi kartiãka-
mi s písmeny A, B, C v ruce. Paní ge-
nerální fieditelka a pan Budinsk˘ vy-
hla‰ovali otázky a dûti odpovídaly
zvednutím správné kartiãky. Otázky
se t˘kaly politiky, zemûpisu, na‰í
‰koly, pfiírodopisu, zkrátka v‰ech ob-
lastí, na které si vzpomenete. Kdo od-
povûdûl ‰patnû, vypadl ze hry. Po-
stupnû odcházely dal‰í, dokud nezÛ-
staly poslední tfii dûti, které mezi
s sebou soutûÏily o hodnotné ceny.
První cenu tvofiil walkman s budíkem,
druhou cenu databanka a tfietí psací
souprava s de‰tníkem.

V‰ichni spokojeni s v˘konem jsme
se odebrali na plavbu parníkem po Vl-
tavû. Po hodinové projíÏìce jsme se
rozlouãili a odebrali do sv˘ch domovÛ
s my‰lenkou na dal‰í setkání.

A jak se na hru dívají dûti z dût-
sk˘ch domovÛ? Z ankety vyjímáme
nûkteré odpovûdi - bylo to snadné,
v‰echny byly pozitivní:

1. Co se Vám zatím pfii setkáních
nejvíc líbilo?

Líbilo se mi v‰echno, je to zábava
a ponauãení, ta komunikace
s námi, ve‰keré nápady a podobnû,
dost jsem se pouãila do odchodu
z DD, kolektiv, práce, setkávání
s nov˘mi lidmi, zábava, program,
získávání nov˘ch znalostí, v‰e je
moc hezké, kdyÏ  se najde nûkdo,
kdo pomáhá, super kolektiv a Ïe
jsem se nûco nového nauãila.

V‰e, není tu nuda, mnû se líbilo,
jak jsou na mû v‰ichni hodní, prostû
super, v‰echno, v‰e je to tu skvûlé,
lidé jejich úsilí, zajímavost progra-
mu.

2. Chcete nám nûco napsat, sdûlit?
Je to nejlep‰í pfiíprava do Ïivota,

tyto soutûÏe jsou v˘born˘, mû se lí-
bily stra‰nû moc, i celá akce je
super, moc bych si to chtûl zopako-
vat.

Je to super, dûláte mi radost a já
se uãím, co mám dûlat v budouc-
nosti, toto mû baví a bavit bude,
budu na Vás vzpomínat a jestli
budu mít pfiíleÏitost, tak i jezdit, jste
super lidi - díky, chválím v‰echny
vychovatele a taky paní fieditelku,
ano pokraãujte dál, hodnû ‰tûstí,
tato setkání jsou skvûlá zábava na
cel˘ den, je to moc fajn, málokdo
nûco takového ocení a já si toho
cením moc, jste fajn a je vidût, Ïe
máte dobré a upfiímné srdce, díky,
dûkuji za to, Ïe se nám v tomto
smûru pokou‰íte pomáhat, jste
dobr˘ a pokraãujte dál, jsou to
dobré akce a dobré hry.

Kromû toho, Ïe jsem se v‰ím
spokojená, tak vám dûkuji za to, jak
jste se ke mnû v‰ichni chovali, byli
jste super.

A protoÏe se po tomto hodnocení
nedostává slov, svûfiím závûr starovû-
ké autoritû:

Starajíce se o ‰tûstí jin˘ch,
nacházíme své vlastní.

Platón

BC. RADOSLAVA âERNÁ

postavím se na hlavu nebo na vlasní nohy?
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VáÏení ãtenáfii,
napsali jsme pro Vás ãlánek, jak vidíme Vysokou ‰kolu finanãní a správ-

ní po dvou letech na‰eho studia resp. po tfiech letech jejího pÛsobení. Ne-
bylo v na‰ich silách postihnout v‰e, co se na ‰kole událo, aÈ jiÏ ‰lo o v˘-
znamnou ãi ménû v˘znamnou vûc. Mûli jsme váÏnû tûÏkou hlavu z toho,
kde pfiesnû zaãít. Jak vybrat to „správné“ téma, o kterém bychom mûli
psát. Nakonec jsme se rozhodli, Ïe zaãneme od obecnûj‰ích a moÏná i tro-
chu shrnujících informací t˘kajících se hlavnû nabízen˘ch studijních pro-
gramÛ, aÏ po konkrétnûj‰í vûci,  jako je kvalita pfiedná‰ejících, zázemí atp.
Také z dÛvodu stránkového omezení nám toto schéma pfiipadlo jako nej-
více vhodné a snad i logické. Pouze pro upfiesnûní, aÈ uÏ z jakéhokoliv dÛ-
vodu, uvádíme, Ïe studujeme prezenãnû tfietím rokem obor ¤ízení podni-
ku a podnikové finance v Praze.

VVVV ˘̆̆̆ssss tttt uuuupppp     ssss eeee     ssss tttt áááávvvváááá     nnnnáááá rrrr oooo ãããã nnnn ûûûû jjjj ‰‰‰‰ íííímmmm
s pfiib˘vající v˘‰kou, dobfie pfiipravení vydrÏí

né pfiedná‰ky. Je dÛleÏité fiíci, Ïe
V·FS vychází vstfiíc studentÛm také
tím, Ïe se snaÏí pruÏnû reagovat na
potfieby zamûstnavatelÛ, pracovního
trhu ve smyslu pofiádání voliteln˘ch
resp. nepovinn˘ch odborn˘ch pfied-
mûtÛ (napfi. kurzy pofiádané Bc. ·tût-
kou - Komunikace v 21. století, Ing.
Vlach˘m - ¤ízení rizik, Ing. Nulíãkem -
Aplikovan˘ SW a mnoho dal‰ích).

Není to v‰ak jen pouze samotné stu-
dium, kurzy, které dûlá kvalitní vyso-
kou ‰kolu vysokou ‰kolou, ale také
rÛzné dal‰í aktivity, kde je i na studen-
tech, jak se zapojí ãi vyuÏijí pfiíleÏitos-
tí, které jsou jim mnohdy naservírová-
ny aÏ pfiímo pod „nos“.

Mezi tyto aktivity patfií mimo jiné po-
fiádání konferencí. Letos probûhly dvû
mezinárodní konference na téma Lid-
sk˘ kapitál a investice do vzdûlání,
Regulace a dozor nad finanãními trhy.
Novû pfiipravovaná konference na
téma Vefiejná správa a energetika se
uskuteãní v bfieznu 2004. V·FS pravi-
delnû informuje studenty o jejich pofiá-
dání a moÏnostech úãasti. Studenti se
mohou úãastnit odborn˘ch pfiedná‰ek
v˘znamn˘ch osobností (z minulosti
zmíníme pouze ty, dle na‰eho názoru,
nejv˘znamnûj‰í: J. D. Groote - b˘val˘
prezident Svûtové banky, mimocho-
dem v kvûtnovém ãísle 2002 je rozho-
vor s tímto v˘znamn˘m odborníkem;
V. Klaus; B. Sobotka a mnoho dal-
‰ích), moÏnost praxe zprostfiedkované
V·FS, pracovní nabídky - jiÏ pro stu-
dující posluchaãe, exkurze do zajíma-
v˘ch podnikÛ, institucí souvisejících
pfiímo ãi nepfiímo se studovan˘m obo-
rem, udílení stipendií a mnoho dal‰ího,
kam mÛÏeme zahrnout i tfieba kulturní
vyÏití studentÛ napfi. v podobû kaÏdo-
roãního plesu ãi chystané „megaparty“
pro v‰echny studenty V·FS.

·kola nabízí studentÛm dal‰í nepfie-
berné mnoÏství aktivit, do kter˘ch se

mÛÏou zapojit. Patfií sem napfiíklad
projekt „Peníze pro Ïivot aneb posta-
vím se na hlavu nebo na vlastní
nohy?“ - hra pro dospívající dûti z dût-
sk˘ch domovÛ. Dále se studentÛm na-
sk˘tá moÏnost zapojit se do vytváfiení
obãasníku Xadonia, stát se pomocnou
vûdeckou silou aj. 

Chtûli bychom se také hlavnû zamû-
fiit na porovnání V·FS a jin˘ch tuzem-
sk˘ch ãi zahraniãních vysok˘ch ‰kol ãi
univerzit. Nebudeme se zab˘vat pro-
vozními problémy (napfi. prázdné au-
tomaty s obãerstvením) - to se stane
v‰ude. Jde pfiedev‰ím o kvalitu posky-
tovan˘ch studijních oborÛ, pfiedná‰ejí-
cích, nároãnost studia, vybavení a zá-
zemí. 

Shodli jsme se na tom, Ïe pfievláda-
jí více positivní neÏ negativní zku‰e-
nosti. Jednoznaãnû pfievaÏují zajíma-
vé pfiedmûty, pfiedná‰eny z drtivé vût-
‰iny zku‰en˘mi pedagogy - odborníky,
ktefií jsou teoreticky i prakticky velmi
zdatní. Ve srovnání s nûkter˘mi jin˘mi
vysok˘mi ‰kolami, a to i ze zahraniãí,
nám pfiipadá, Ïe máme aÏ pfiíli‰ nároã-
n˘ studijní program - znaãn˘ poãet
pfiedmûtÛ.

Do zázemí jsme se rozhodli zafiadit
práci studijního oddûlení (informova-
nost studentÛ, samotn˘ pfiístup
a ochota atd.), pfiístup kateder resp.
pfiedná‰ejících ke studentovi, podpora
informaãních technologií, kopírovací
centrum, knihovna a koneãnû ãistota
vnitfiních prostor budovy. 

Nesetkali jsme se s v˘raznûj‰ími
problémy ãi neochotou, spí‰e naopak.
Jedin˘ v˘raznûj‰í problém jsme vidûli
v knihovnû, v nedostatku titulÛ. ¤e‰e-
ní v‰ak nastalo jiÏ v minulém akade-
mickém roce, kdy se tituly smí pÛjão-
vat pouze prezenãnû. Navíc i nadále
se pokraãuje v nákupu nov˘ch titulÛ
(vãetnû nov˘ch V·FS skript), potfieb-
n˘ch pro studované pfiedmûty resp.
vypracování závûreãn˘ch prací. 

Jako poslední se zmíníme o vybave-
ní uãeben. Pro potfieby bûÏn˘ch semi-
náfiÛ a pfiedná‰ek je vybavení na velmi
dobré úrovni vãetnû nové poãítaãové
uãebny. Pfiipadá nám, Ïe bude-li se
pokraãovat v souãasném tempu,
máme se, zcela serioznû, v budoucnu
na co tû‰it!

Sedíme nad vídeÀskou kávou
v jedné praÏské kavárnû, dokonãuje-
me ãlánek a právû jsme vymysleli
i závûr. 

AÈ uÏ budeme mít kvalitnûj‰í studijní
program, v˘borné pfiedná‰ející ãi „nej-
lep‰í“ zázemí, vybavení, tak nám to
nebude k niãemu platné, nebude-li
motivace a aktivního pfiístupu z na‰í
strany - studentÛ.

RADEK BU·TA, DAVID ·ÍMA

Pí‰e se rok 1919, tedy necel˘ rok
poté, co byl pfiijat první zákon o zfiíze-
ní samostatného ãeského státu (28.
10. 1918), a v tomto období byla zalo-
Ïena i Vysoká ‰kola obchodní (dále
jen V·O) v Praze. Délka studia na této
‰kole byla tfii roky, pozdûji ãtyfii. AÏ
teprve v roce 1934 mohla V·O udûlo-
vat titul RCDr., tedy doktorát obchod-
ních vûd.

Ne, váÏnû Vás nechceme unavovat
historií ãeského vysokého ‰kolství.
Jde spí‰e o to, aby si student, ãtenáfi
uvûdomil nesmírnou sloÏitost a ãaso-
vou nároãnost v˘voje kvalitní vysoké
‰koly, jelikoÏ se jedná o instituci, která
by mûla trvat a pfietrvat po nûkolik ge-
nerací. 

Více ãi ménû podobn˘m historick˘m
v˘vojem prochází i Vysoká ‰kola fi-
nanãní a správní (dále jen V·FS)
s jedním pomûrnû podstatn˘m rozdí-
lem, Ïe V·FS za dobu své velmi krát-
ké existence u‰la velk˘ kus cesty, a to
nejen v podobû nabízeného kvalitního
terciálního vzdûlávání, ale také ve
snaze o komplexnûj‰í a dÛraznûj‰í pfií-
pravu studentÛ pro praktick˘ Ïivot.

Na V·FS se dá v souãasné dobû
studovat nûkolik oborÛ na bakaláfi-
ském stupni (délka studia je 3 ãi 3,5
roku, záleÏí na zvoleném oboru), na
které je moÏno plynule navázat dvou-
let˘m magistersk˘m studiem, zakon-
ãen˘ titulem Ing. Je snad jen otázkou
ãasu, kdy pfiibude moÏnost pokraão-
vat v doktorském studiu. Budeme-li
pokraãovat ve v˘ãtu moÏností studia
pfii V·FS, nesmíme opomenout zmínit
dvouleté MBA studium (pro neznalé
zkratek, jedná se o americk˘ typ post-
graduálního studia „master“;
MBA=Master of Business Administra-
tion), které je nabízeno ve spolupráci
s americkou CITY University.

Dále pak kurzy celoÏivotního vzdû-
lávání, jazykové kurzy ãi rÛzné odbor-

7. 4. 1348 KAREL IV. ZALOÎIL V PRAZE UNIVERZITU,
PRVNÍ VE ST¤EDNÍ EVROPù.
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V letním semestru r. 2003 se konala na Vysoké ‰kole finanãní a správní
v Praze pfiedná‰ka ministra financí âR Bohuslava Sobotky na téma Refor-
ma vefiejn˘ch financí. 

Záznam z pfiedná‰ky najdete na www.vsfs.cz - aktuality. Pfii této pfiíleÏi-
tosti jsme se zeptali pana ministra:

MMMMiiii nnnn iiii ssss tttt rrrr     ffff iiii nnnnaaaannnn cccc íííí     nnnnaaaa     VVVV···· FFFF SSSS

■ rProã se ministerstvo financí ne-
pokusilo v právû uplynulém roã-
ním období vyuÏít nízk˘ch úroko-
v˘ch sazeb k restrukturalizaci
státního dluhu za úãelem sníÏení
nákladÛ dluhové sluÏby?
V loÀském roce se zv˘‰ilo zastou-

pení státních dluhopisÛ v celkovém
dluhu. Státní dluh je tak nyní z vût‰í
ãásti pokr˘ván stfiednûdob˘mi a dlou-
hodob˘mi dluhopisy. Krátkodobé po-
kladniãní poukázky kryjí necel˘ch 42
% dluhu, zatímco je‰tû pfied dvûma
lety to bylo více neÏ 57 %. Financo-
vání dluhu státu dluhopisy s del‰í
splatností s nízk˘mi v˘nosy (tj. nákla-
dy státu) je samozfiejmû v˘hodné,
a proto ãasová restrukturalizace stát-
ního dluhu postupnû probíhá. Celko-
vá modifikovaná durace státního
dluhu k 31. 3. 2003 ãinila 3,14. Dlu-
hová strategie MF stanovuje pro rok
2003 cílové pásmo pro modifikova-
nou duraci státního dluhu v rozmezí 3
- 4 let.
■ rUvaÏuje se v rámci chystané re-

formy dÛchodového systému
o tom, Ïe by stát v prÛbûÏném
systému garantoval nûjakou pra-
hovou úroveÀ pomûru prÛmûr-
n˘ch dÛchodÛ k prÛmûrn˘m
mzdám, jako tomu je v nûkter˘ch
vyspûl˘ch ekonomikách, v nichÏ
vláda chápe, Ïe kdyÏ obãanÛm
nafiídí v˘bûr penûz na dÛchod,

mûla by také jasnû fiíci, co zaru-
ãuje?
Podle posledních v˘sledkÛ jednání

o dÛchodové reformû by se dÛchody
mûly v letech 2004 aÏ 2006 valorizo-
vat podle rÛstu cen a tfietiny rÛstu re-
álné mzdy. Pfiechod na pfiíspûvkovû
orientovan˘ prÛbûÏn˘ systém s tzv.
fiktivními individuálními úãty by mûl
zaruãit vût‰í spravedlnost v rozvrstve-
ní dÛchodÛ, jelikoÏ budou více zohled-
nûny rozdílné pfiíspûvky jednotlivcÛ do
systému.

■ rMá MF âR spoãítanou IRR sta-
vebního spofiení po jeho eventu-
álních reformách? Vzalo v této
souvislosti vskutku v potaz rizi-
ko, Ïe poklesne-li opravdu vnitfiní
v˘nosová míra st. spofiení velmi
hluboko (údajnû aÏ pod hranici
6% p.a), potom mÛÏe se znaãnou
pravdûpodobností dojít k desta-
bilizaci tohoto aÏ doposud stabil-
ního pilífie finanãního systému
v âR?
Pfiipravované zmûny podpory sta-

vebního spofiení mají za úkol sladit
podporu tohoto produktu se souãas-
n˘mi podmínkami na trhu. Parametry
budou nastaveny v rámci jednání o re-
formû vefiejn˘ch financí. I pfies tyto
zmûny bude stavební spofiení nadále
patfiit k nejv˘hodnûj‰ím produktÛm na
trhu. Nová úprava stavebního spofiení
je volena velmi citlivû, aby byla zacho-
vána stabilita celého systému. Chy-
stané zmûny se navíc budou vztaho-
vat pouze na novû uzavírané smlouvy.
Podpora bydlení i nadále zÛstává jed-
nou z priorit souãasné vlády a bude
pokraãovat také prostfiednictvím fondu
bydlení.
■ rCo oãekáváte od vstupu âR do

EU z hlediska financí?
V letech 2004 -2006 získá âeská re-

publika z prostfiedkÛ Evropské unie
pfiíjmy ve v˘‰i 104 mld. Kã. Do evrop-
ského rozpoãtu naopak budou plynout
v˘daje ve v˘‰i necel˘ch 80 mld. Kã.
âistá pozice âeské republiky by tedy
mûla ãinit cca 24 mld. Kã. Na stranû
pfiíjmÛ jsou nejvût‰ími poloÏkami
pfiímé kompenzace státního rozpoãtu
prostfiedky ze strukturálních fondÛ
a z fondu zemûdûlství. Naopak státní
rozpoãet ztratí nûkteré tradiãní zdroje
pfiíjmÛ, jako je clo a ãásteãnû i daÀ
z pfiidané hodnoty.

Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA

Mgr. B. Sobotka, Dr. B. ·enk˘fiová a Ing. A. Koláãek, pfiedseda správní rady V·FS.
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IIII nnnngggg ....     JJJJ oooo ssss eeee ffff     BBBBoooo rrrr oooovvvv iiii ãããã kkkkaaaa ,,,,     CCCC SSSS cccc ....
fieditel úseku pro vûdu a v˘zkum Appian
Group, a.s., ãlen správní rady V·FS 
Vûk 48 / Narozen ve znamení lva
Stav: Ïenat˘, syn, dcera

■ rJste ãlovûk, kter˘ pracuje na
100 %? 
Jaká je míra tûch procent? 

■ r·piãkov˘ manaÏer. Co si pod tûmi-
to dvûma slovy pfiedstavujete? 
âlovûka s kulturou, morálkou a odpo-

vûdností.
■ rV kolik hodin ráno vstáváte? 

Mezi 5:30 aÏ 6:00
■ rJakou lidskou vlastnost nemáte

rád a naopak, které si váÏíte? 
Nemám rád, fiíkají-li se polopravdy.

■ rCo Vás dokáÏe na‰tvat?
Leccos. Obecnû vzato se ale do tako-

vého stavu dostanu zfiídka.
■ rV ãem jste nejlep‰í? 

Urãitû v niãem.
■ rCo fiadíte k nejvût‰ím úspûchÛm ve

va‰em Ïivotû a naopak, co byste
oznaãil jako nejvût‰í neúspûch? 
To je v ãase velmi promûnlivé.

■ rJak˘ je Vá‰ vztah k V·FS? Jak˘ by
mûl b˘t absolvent V·FS? Co by mûl
umût? 
PÛsobení tam, kde se nûco nového

rodí je pro mne vÏdy ‰ance a v˘zva.
K druhé ãásti : ocitáme se ve svûtû, kdy
odborné znalosti jsou samozfiejmostí.
Speciálnû tam, kde se V·FS profiluje by
mûly b˘t provázeny tzv. mûkk˘mi doved-
nostmi. 
■ rV·FS je mladá, dynamicky se rozví-

jející soukromá vysoká ‰kola a má
zajisté je‰tû mnoho práce pfied
sebou. Jak˘m zpÛsobem byste si
pfiedstavoval, aby se orientovala
a popfiípadû nûjak˘ vá‰ nápad? 
Mûla by hledat srovnání v oboru s tûmi

nejlep‰ími (a to nejen doma) a ãinit pfií-
slu‰né závûry.
■ r¤ídíte se nûjakou ekonomickou po-

uãkou ve Va‰em Ïivotû? 
Ne.

Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA

Studijní texty - efektivní podpora
vysoko‰kolského studia

Cílem Vysoké ‰koly finanãní a správní
je, aby v dohledné dobû dosáhla pokrytí
podstatné ãásti základních a profilov˘ch
pfiedmûtÛ, tvofiících nosnou stavbu jednot-
liv˘ch studijních oborÛ, vlastními uãebními
texty. Ke splnûní tohoto úkolu zfiídila na‰e
‰kola svoje vlastní vydavatelství a nakla-
datelství. Redakãní rada ve spolupráci
s vedením jednotliv˘ch kateder usiluje
o to, aby uãební texty vydávané na na‰í
‰kole tvofiily v rámci jednotliv˘ch oborÛ
koncepãnû i terminologicky konzistentní
soubory. I kdyÏ vlastní ediãní ãinnost ‰koly
se teprve v uplynulém akademickém roce,
pfiesnûji fieãeno v jeho druhé polovinû, za-
ãala konstituovat, pfiesto jiÏ byla vydána
fiada zajímav˘ch titulÛ. Dal‰í jsou zafiaze-
ny do ediãního plánu na tento akademick˘
rok. Souãasnû jsou tyto texty zpravidla zá-
kladní literaturou, tj. literaturou, jejíÏ pro-
studování je bezpodmíneãnû nutné k ús-
pû‰nému absolvování pfiíslu‰ného pfied-
mûtu, vãetnû odpovídající formy jeho
ukonãení (zápoãet, klasifikovan˘ zápoãet,
zkou‰ka), ãili pfiedstavují základ „povinné“
studijní literatury. Proto je nutno vûnovat
jejich studiu a celkové práci s nimi zcela
mimofiádnou pozornost. 

SEZNAM PRODÁVAN¯CH PUBLIKACÍ 
Prodej: recepce V·FS, Vltavská 12, 150 00  Praha 5

Název skript Cena V prodeji od
Bankovnictví I 190 v prodeji
Bankovnictví II 190 v prodeji
V˘voj systému vefiejné správy 95 v prodeji
Sbírka úloh z matematiky 150 v prodeji
Kapitálové trhy 290 v prodeji
Burzy cenn˘ch papírÛ 170 v prodeji
Základy ekonomické statistiky 170 v prodeji
Finanãní a investiãní matematika 130 30.11. 2003
Podvojné úãetnictví 180 v prodeji
Sbírka  pfiíkladÛ z úãetnictví 160 v prodeji
Ekonomika vefiejného sektoru 110 v prodeji
Úvod do marketingu 110 v prodeji
Úvod do sociologie (I) 130 v prodeji
Sociologick˘ v˘zkum (II) 110 31.12.2003
Zdroje financování podniku 170 31.12.2003
Úvod do studia práva - základní právní teorie 160 31.12.2003
Vybrané statû z poji‰Èovnictví 110 31.12.2003
Evropská vefiejná správa 130 31.12.2003
Regulace a dozor trhu s cenn˘mi papíry - publikace 30.11.2003
V˘voj vefiejné správy v âeskoslovensku 
v letech 1945 - 2002 - publikace duben 2004

PROF. PHDR. VLADIMÍR âECHÁK, CSC.
rektor
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ddddoooo cccc ....     IIII nnnngggg ....     JJJJ iiii tttt kkkkaaaa     SSSS rrrr ppppoooovvvváááá ,,,,     CCCC SSSS cccc ....
vedoucí Katedry fiízení podniku
a podnikové ekonomiky 
■ rPfied rokem jste byla jmenována

do funkce vedoucí Katedry fiízení
podniku a podnikové ekonomiky.
S jak˘mi pfiedstavami jste toto
jmenování tehdy spojovala?
V dobû jmenování jsem pát˘m

rokem zastávala funkci zástupce ve-
doucího Katedry managementu na
Vysoké ‰kole ekonomické v Praze.
Nabídku pÛsobit na V·FS jsem dosta-
la od pana rektora. Chtûla jsem si vy-
zkou‰et, jak nároãné je dûlat vedoucí
katedry na soukromé vysoké ‰kole.
Chtûla jsem uplatnit jak své odborné
znalosti, tak zku‰enosti, které mám
s vedením lidí.
■ rJak jste se sÏila s nov˘m pro-

stfiedím? ·lo to rychle ãi pomale-
ji, neÏ jste oãekávala?
Pracovní prostfiední vefiejné i sou-

kromé vysoké ‰koly je velmi podobné,
fiekla bych, Ïe totoÏné. Na nové pro-
stfiedí jsem si z tohoto dÛvodu zvykla
velmi rychle.
■ rVa‰e katedra garantuje obor ¤í-

zení podniku a podnikové finan-
ce, po kterém je v dosavadní
krátké historii V·FS, v rámci na‰í
nabídky studijních bakaláfisk˘ch
programÛ nejvût‰í poptávka.
V ãem spatfiujete hlavní pfiíãinu
trvajícího vysokého zájmu na-
‰ich studentÛ o tento obor? 
DÛvodÛ je zfiejmû více. Mezi dva

hlavní dÛvody fiadím správné zamûfie-
ní studijního oboru a dobrou informo-
vanost studentÛ o na‰em oboru. Jsem
pfiesvûdãena, Ïe se nám dafií nabízet
to, o co je v praxi zájem. Absolvent
na‰eho oboru je vybaven znalostmi,
které uplatní bezprostfiednû v praxi
buì jako zamûstnanec nebo jako sa-
mostatn˘ podnikatel. Urãit˘ vliv má
bezesporu také Vysoká ‰kola ekono-
mická v Praze, kde se pravidelnû ote-
vírá studijní obor  Podniková ekonomi-
ka a management. Zájemci o studium
na V·E v Praze jsou jiÏ v dobû pfiijí-
macích zkou‰ek informováni o na‰í
‰kole a studijním oboru, kter˘ nabízí-
me. Zásluhu na tom mají ãlenové na‰í
katedry i na‰i souãasní studenti, ktefií
vyvíjejí rozsáhlou informaãní kampaÀ.
V˘znamnou roli sehrávají také vedou-
cí studijních stfiedisek Kladno a Most.
Napfiíklad v lednu jsem spolu s vedou-
cím studijního stfiediska Most Dr. Ryti-
nou absolvovala náv‰tûvu na soukro-
mé stfiední ‰kole s ekonomick˘m za-
mûfiením s cílem informovat studenty
o na‰em studijním oboru. Takov˘chto
náv‰tûv realizují vedoucí obou studij-

ních stfiedisek hodnû. JestliÏe studen-
ti stfiedních ‰kol nezískají dostatek in-
formací o na‰em oboru, nebudou se
na nûj ani hlásit.
■ rJaké si kladete hlavní úkoly do

budoucnosti a co hodláte nabíd-
nout studentÛm magisterského
studia, jehoÏ první roãník chce
‰kola letos otevfiít?
V budoucnosti chci posílit podíl in-

terních pedagogÛ, zv˘‰it publikaãní
ãinnost ãlenÛ katedry a rozvinout v˘-
zkumnou ãinnost. To by se mûlo ná-
slednû projevit ve zkvalitnûní pedago-
gické práce.Získání akreditace na ma-
gisterské navazující studium v oboru
¤ízení podniku a podnikové finance je
pro nás velice zavazující a pro na‰i ka-
tedru to znamená obrovsk˘ rozsah
prací na pfiípravû a zkvalitÀování ob-
sahové náplnû jednotliv˘ch pfiedmûtÛ
magisterského studia. StudentÛm
chceme nabídnout zajímavé pfiedmûty
s moÏností aplikace v praxi.
■ rSpolupracujete s kolegy z jin˘ch

vysok˘ch ‰kol a jakou formu má
tato spolupráce?
SnaÏím se udrÏovat kontakty s kole-

gy z jin˘ch vysok˘ch ‰kol jak u nás,
tak v zahraniãí. Spolupráce probíhá
zatím pfiedev‰ím formou vzájemné v˘-

mûny studijní literatury, úãastí na kon-
ferencích, diskusí nad obsahov˘m za-
mûfiením jednotliv˘ch studijních oborÛ
a obsahem jednotliv˘ch vyuãovan˘ch
pfiedmûtÛ. V poslední dobû jsem byla
napfiíklad na Slovensku, v Estonsku,
Litvû, Rusku, Finsku a Holandsku. Po-
znatky a zku‰enosti, které získávám
na jin˘ch univerzitách a konferencích
v zahraniãí, jsou velmi zajímavé a pfií-
nosné. Pfii kaÏdé náv‰tûvû v zahraniãí
si uvûdomuji, jak dÛleÏité je vûnovat
pozornost studiu cizích jazykÛ.
■ rCo fiíkáte jako ekonomka tomu,

Ïe âR je opakovanû ve vyspûlém
zahraniãí silnû kritizována za ne-
dostateãnû kompetentní podni-
kov˘ management, za nevyhovu-
jící úroveÀ vymahatelnosti práva,
za slabou regulaci a dohled nad
zdej‰ími finanãními trhy? 
Souhlasím s kritikou vymahatelnosti

práva a slabé regulace a dohledu nad
finanãními trhy. Polemizovala bych
v‰ak s názory, Ïe podnikov˘ manage-
ment není dostateãnû kompetentní.
Znám osobnû velmi úspû‰né manaÏe-
ry ãesk˘ch prosperujících firem, ale
také mám informace na základû osob-
ních rozhovorÛ s pracovníky pÛsobící-
mi ve v˘znamn˘ch zahraniãních fir-
mách, jaké nedostatky a problémy
existují v fiízení zahraniãních firem.
Kompetentnost podnikového manage-
mentu je individuální záleÏitost
a v kaÏdém podniku je jiná. Na‰im
cílem je pfiispívat k v˘chovû kvalitních
podnikov˘ch manaÏerÛ.
■ rMáte letité zku‰enosti z pÛsobení

na V·E v Praze. Mohla byste
oznaãit nejsilnûj‰í stránku této
‰iroce respektované státní vyso-
ké ‰koly a zdÛvodnit, co naopak
povaÏujete za nejvût‰í pfiednost
na‰í soukromé vysoké ‰koly?
Na V·E v Praze pÛsobím od roku

1980. Je to velká ‰kola se v‰emi pfied-
nostmi i nedostatky, které k velké
‰kole patfií. V·E v Praze je pfiední
a prestiÏní pracovi‰tû kvalitních
a uznávan˘ch ekonomÛ v âeské re-
publice. Za nejsilnûj‰í stránku V·E
v Praze povaÏuji právû kvalitu peda-
gogického personálu. Pfiedností na‰í
soukromé ‰koly je její pruÏnost
a schopnost daleko rychleji reagovat
na pfiipomínky a poÏadavky studentÛ.
Vzhledem k men‰ímu poãtu studentÛ
je moÏn˘ na na‰í ‰kole individuální pfií-
stup ke studentÛm. Na‰e ‰kola umoÏ-
Àuje získat vysoko‰kolské vzdûlání
tûm, ktefií se chtûjí dále vzdûlávat.
Jsou mezi nimi i ti, ktefií z nejrÛznûj-
‰ích dÛvodÛ nemají moÏnost studovat
na V·E v Praze ãi na jin˘ch státních
vysok˘ch ‰kolách. Byla by nesmírná
‰koda, kdyby tito lidé s touhou po
vzdûlávání nedostali ‰anci získat vy-
soko‰kolské vzdûlání.



2003

PR
O

FI
LY

O B â A S N Í K  V · F S  –  ¤ Í J E N

15

■ rKter˘ z Vámi vyuãovan˘ch od-
born˘ch pfiedmûtÛ na V·FS máte
nejradûji?
M˘m oblíben˘m pfiedmûtem je Fi-

nanãní anal˘za podniku.
■ rVzpomínáte obãas na va‰e b˘va-

lé kantory? Kter˘ z nich se vám
nejvíce zapsal do pamûti a proã? 
KdyÏ jsem byla na základní ‰kole,

oblíbila jsem si uãitele matematiky.
Jeho schopnost vysvûtlit látku z mate-
matiky obdivuji dodnes. Ze stfiední
‰koly vzpomínám na tfiídní profesorku,
která nás uãila úãetnictví. Dodnes
tûÏím z toho, co nás pfied lety nauãila.
UÏ v mládí jsem chtûla b˘t paní uãitel-
ka a toto pfiání se mi splnilo.
■ rMáte ráda humor, ãi jste spí‰e

váÏnûj‰í povahy?
Jsem pfiesvûdãena, Ïe humor na

pracovi‰tû patfií. Atmosféra se uvolní
a jednání je pfiíjemnûj‰í. Neumím v‰ak
jako nûktefií kolegové oslÀovat ostatní
sériemi vtipÛ na rÛzná témata. Jsem
ale ãlovûk spoleãensk˘, ráda pracuji
s lidmi a je mi s nimi dobfie. 
■ rOsedlal si Vás nûjak˘ koníãek?

Ráda jezdím na chalupu a m˘m ko-
níãkem je zahrádka. Plody pedagogic-
ké a vûdecké práce se sklízí a hodnotí
vût‰inou aÏ v del‰ím ãasovém horizon-
tu. V˘sledky práce na zahrádce a na
chalupû jsou vût‰inou vidût okamÏitû,
bezprostfiednû po jejich vykonání.
■ rKterá forma umûní Vás nejvíc za-

jímá - literatura, divadlo, film, v˘-
tvarné umûní ãi hudba?

Pocházím z Moravy a mám ráda
folklór. V mládí jsem byla ãlenkou folk-
lórního souboru, kde jsme zpívali, tan-
ãili, nav‰tûvovali rÛzné festivaly
a slavnosti a hlavnû jsme byli v˘borná
parta. Dodnes na toto období velice
ráda vzpomínám. Jakmile se mi na-
skytne pfiíleÏitost, nenechám si ujít
moÏnost nav‰tívit akce tohoto typu.
■ rMÛÏete nám prozradit, kde jste

strávila dovolenou a jak˘ z ní
mate nejhezãí záÏitek?
Dovolenou jsem trávila u rodiãÛ na

Moravû a na chalupû v âechách kou-
sek za Prahou. Od rodiãÛ jsem si na
chalupu pfiivezla koãiãku, která je
úÏasná. Málem v‰ak doplatila sv˘m
Ïivotem na to, Ïe se nebála na‰eho
psa, pána dvoru. Myslela si, Ïe s ním
mÛÏe Ïrát spoleãnû ze stejné misky.
Dnes uÏ si to nemyslí a chodí kolem
na‰eho psa v bezpeãné vzdálenosti.

O dovolené jsem také poznávala
krásy na‰í vlasti. S manÏelem jsme
podnikali jednodenní v˘lety zejména
na ãeské hrady a zámky.
■ r·vejk fiíkával, Ïe kaÏd˘ je odnû-

kud. MÛÏete nám nûco fiíci
o sv˘ch kofienech?
UÏ jsem se zmínila dfiíve, Ïe pochá-

zím z Moravy. Narodila jsem se v Bí-
l˘ch Karpatech v krásném pfiírodním
prostfiedí. Srdeãnost a pohostinnost
lidí z Moravy, lidové písniãky a kroje
Moravského Slovácka nikdy nepfiesta-
nu obdivovat. K tomuto kraji patfií také

slivovice a dobré víno. KaÏd˘ rok trá-
vím ãást dovolené v tomto prostfiedí. 
■ rJak moc jste srostlá s Prahou?

Dokázala byste se s ní rozÏe-
hnat?
Praha je matka mûst, zlatá, stovû-

Ïatá. Cizinci, ktefií ji nav‰tíví, ne‰etfií
slovy uznání a obdivu. Pfiiznávám
v‰ak, Ïe se mi nepodafiilo s Prahou
sblíÏit na tolik, abych ji nedokázala
opustit. UvaÏuji o tom, Ïe se ãasem
pfiestûhuji na chalupu. Tam se cítím
lépe a volnûji.
■ râeho si nejvíce váÏíte?

Upfiímného pfiátelství.
■ râeho nejvíc litujete?

Lituji toho, Ïe nemám více volného
ãasu, abych se mohla vûnovat rodinû
a pfiátelÛm.
■ rCo Vás nejvíc tû‰í?

Optimismem mû naplÀuje to, Ïe
máme spoustu mlad˘ch nesmírnû
schopn˘ch lidí. Moc jim fandím.
■ rCo Vás nejvíce mrzí?

KdyÏ si lidé navzájem zámûrnû ubli-
Ïují. Jako kdyby nestaãily pfiírodní ka-
tastrofy a nevyléãitelné nemoci.
■ rMáte nûjak˘ velk˘ Ïivotní vzor

anebo Ïivotní krédo?
M˘m velk˘m Ïivotním vzorem jsou

moji rodiãe, kter˘ch si nesmírnû
váÏím. Mé Ïivotní krédo zní „Pfiej
a bude ti pfiáno, dej a bude ti dáno“.

Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA

Ve znamení
imatrikulací

V Praze za správní radu V·FS
pfiivítal studenty JUDr. Franti‰ek
Stach, pfiedseda pfiedstaven-
stva spoleãnosti STACH Group

V Kladnû pozdravil studenty Antonín Kajgr, námûstek primátora
Statutárního mûsta Kladno.

K mosteck˘m studentÛm promlu-
vil primátor Statutárního mûsta
Most a ãlen správní rady V·FS
Ing. Vladimír Bártl.
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■ rVelmi frekventovan˘m mediál-
ním tématem jiÏ nûkolik mûsícÛ
je reforma vefiejn˘ch financí.
Jak byste struãnû zhodnotil
souãasn˘ stav vefiejn˘ch finan-
cí?

Snûden˘ krám.
■ rZahrajte si, prosím, na pro-

gnostika a zkuste odhadnout,
jak se bude situace bûhem ná-
sledujících mûsícÛ odvíjet.

Podobnû, ba témûfi stejnû jako do-
posud.
■ rS k˘m se nejãastûji bavíte o po-

litice?
Se sv˘m sousedem doma v Novém
Jiãínû, maximálnû v‰ak tfiikrát roãnû.
■ rJak byste charakterizoval vládu

Vladimíra ·pidly?
Politování-ne-hodná.
■ rCo by Vás v Ïivotû je‰tû oprav-

du pfiekvapilo?
Kdyby se moje dcera stala notáfikou.
■ r·piãkov˘ manaÏer. Co si pod

tûmito dvûma slovy pfiedstavu-
jete? âlovûk se jím rodí nebo
stává?

âlovûka spí‰e virtuálního neÏ reál-
ného svûta. TakÏe se jím nikdo ne-
mÛÏe narodit.
■ rS ãím se v Ïivotû nejvíc perete?
Se svou pohodlností.
■ rMáte radûji peníze, Ïeny nebo

alkohol?
Z tûchto moÏností mám nejradûji
svou manÏelku.
■ rJste muÏ v nejlep‰ích letech.

âeho byste chtûl ve svém Ïivo-
tû je‰tû dosáhnout (profesio-
nálním i osobním)?

Myslíte? Já se tû‰ím, Ïe ta nejlep‰í
léta teprve pfiijdou.
■ rKdybyste byl ministrem financí,

pfiidal byste M·MT peníze na
platy pedagogÛ? Je vÛbec
pravda, Ïe pro ‰kolství jde
z rozpoãtu málo penûz, a nebo
je „chyba“ nûkde jinde? 

Nepfiidal. Resort ‰kolství dostává
z vefiejn˘ch  rozpoãtÛ dostateãné

IIII nnnngggg ....     JJJJ IIII ¤¤¤¤ ÍÍÍÍ     SSSS CCCCHHHHWWWWAAAARRRRZZZZ ,,,,     CCCC SSSS cccc ....
prezident Liberálního institutu a dûkan
Fakulty národohospodáfiské V·E,
ãlen akademické rady V·FS

mnoÏství finanãních prostfiedkÛ,
av‰ak funguje neefektivnû. Na jedné
stranû prostfiedky mrhá (napfi. udrÏo-
vání nadmûrného poãtu nadmûrnû
velk˘ch a nevyuÏívan˘ch ‰kolních
budov nebo projekt „internet do
‰kol“) a na druhé stranû finanãní pro-
stfiedky chybí (napfi. na mzdy do-
br˘ch uãitelÛ).
■ râím se podle Vás mÛÏe hodno-

tit a mûfiit kvalita v˘konu peda-
goga a ‰koly?

Spokojeností ÏákÛ a studentÛ (popfi.
jejich rodiãÛ), jejich úspû‰n˘m studi-
em na vy‰‰ím typu ‰koly nebo jejich
uplatnûním  v praxi. 
■ rKvalita v˘konu pedagoga jistû

souvisí i s jeho vzdûláním, dal-
‰ím vzdûláváním, praxí i vlo-
hami. Kde myslíte, Ïe je v ães-
kém ‰kolství „nejslab‰í ãlá-
nek“?

Ministerstvo ‰kolství mládeÏe a tûlo-
v˘chovy.
■ rProã podporujete V·FS sv˘m

ãlenstvím v akademické radû?

Vûk 43 / Narozen ve znamení b˘ka
Stav: Ïenat˘, dvû dûti 

ProtoÏe je „prÛkopníkem“ soukromé-
ho vysokého ‰kolství bez nataÏené
ruky smûrem ke „kapse“ ministra fi-
nancí. 
■ rMyslíte, Ïe existuje mezi vefiej-

n˘mi a soukrom˘mi V· konku-
rence? Zkuste struãnû tuto situ-
aci charakterizovat.

Ne reálná, pouze potenciální. Nej-
vût‰í ãást vysoko‰kolsk˘ch studen-
tÛ tvofií ãerství absolventi stfiedních
‰kol, ktefií pfiirozenû preferují bez-
platné vysoko‰kolské vzdûlání,
které nabízejí vefiejné vysoké
‰koly.
■ rÎákÛ Mt·, Z·, S· a teoreticky

i V· bude stále ménû (viz demo-
grafick˘ v˘voj). Co to podle Vás
pro ‰kolství znamená a neohro-
zí to existencí soukrom˘ch
‰kol.

ProtoÏe státní resp. vefiejná ‰kolská
zafiízení jsou financovány podle
poãtu chovancÛ, ÏákÛ ãi studentÛ,
tak by s poklesem jejich poãtu se
mûla mûnit i v˘‰e celkovû vyplace-
n˘ch dotací. Za tohoto pfiedpokladu
by to nemûlo ohrozit existenci sou-
krom˘ch ‰kol.
■ r·koly vãetnû soukrom˘ch (do

úrovnû V·) budou financovány
regiony. Existují obavy soukro-
m˘ch ‰kol, Ïe by mohlo dojít
k jejich diskriminaci, pokud ne-
bude princip jejich financování
dán zákonem. Jak˘ je Vá‰
názor?

Domnívám se, Ïe zákon tohoto
druhu by nebyl pfiínosem. Pokud
soukromé ‰koly chtûjí b˘t rovnûÏ fi-
nancovány regiony, tak popfiou pod-
statu své existence. Fakticky se pfie-
mûní na regionální ‰koly, které se
zásadnû  nebudou li‰it od vefiejn˘ch
‰kol. Takové soukromé ‰kolství
nemá smysl.
■ rProzraìte prosím nûco o sobû

a o rodinû.
O sobû jsem vám sv˘mi odpovûìmi
prozradil více, neÏ  jsem chtûl,
a o rodinû moÏná také. Dûkuji za
dobfie mínûn˘ zájem o mé názory.  

Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA
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V leto‰ním roce se uzavfie první dekáda obnovené existence tuzem-
ského stavebního spofiení. A bylo to desetiletí pro zdej‰í stavební spofii-
telny vpravdû úspû‰né. Pfiesvûdãivû to dokládají napfiíklad následující
fakta. Dlouhodob˘m konsolidovan˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem tohoto
finanãního odvûtví je zisk. Ke kladÛm stavebního spofiení patfií, Ïe do
ãeské ekonomiky spolehlivû dodávalo dlouhodobé finanãní zdroje. Ani
jedna ze ‰esti zdej‰ích stavebních spofiitelen nebyla sanována ze stát-
ních prostfiedkÛ, coÏ ostfie kontrastuje s tristním v˘vojem tuzemského
univerzálního komerãního bankovnictví v období do r. 2000. ZájemcÛ
o stavební spofiení v na‰í zemi kaÏdoroãnû pfiib˘vá. Ke konci 1. pololetí
leto‰ního roku jich bylo bezmála 5 460 000, coÏ je ãíslo pfievy‰ující ak-
tuálnû mnoÏství ekonomicky aktivních obyvatel na na‰em státním
území. KaÏdoroãnû pfiib˘val také poãet tûch, ktefií z úvûrÛ ze stavebního
spofiení financovali koupi bytu ãi jeho rekonstrukci, zvelebení zprivati-
zovan˘ch obytn˘ch domÛ atp.         

PPPP rrrr oooobbbb llll eeeemmmmaaaa tttt iiii cccc kkkk éééé     zzzzmmmmûûûû nnnnyyyy
tuzemského stavebního spofiení

Vzhledem k v˘‰e uveden˘m skuteã-
nostem by se dalo oãekávat, Ïe ãesk˘
stát nebude podnikat Ïádné neuváÏe-
né kroky, které by mohly zkomplikovat
v˘voj jednoho z mála dlouhodobû pro-
sperujících tuzemsk˘ch finanãních od-
vûtví. BohuÏel, není tomu tak. Souãas-
ná ãeská vláda namísto koncepãnû
provázan˘ch a odbornû fundovan˘ch
fie‰ení pfiipravuje takovou reformu ve-
fiejn˘ch financí, která pfieváÏnû jen
klouÏe po povrchu problémÛ a neod-
straÀuje hlavní pfiíãiny hrozivé akcele-
race státního dluhu jak na pfiíjmové,
tak i na v˘dajové stranû státního roz-
poãtu. K˘Ïené úspory rozpoãtov˘ch
v˘dajÛ pfiitom hledá mnohdy tam, kde
je to z odborného hlediska pfiinejmen-
‰ím sporné ãi dokonce chybné.         

Zmínûn˘ kritick˘ pohled se dá apli-
kovat i na vládou navrÏená opatfiení
mûnící dosavadní podmínky stavební-
ho spofiení.  První nejv˘znamnûj‰í na-
vrhovanou zmûnou má b˘t prudké sní-
Ïení pfiímé státní dotace stavebního
spofiení. Ta byla aÏ doposud poskyto-
vána ve v˘‰i 25% roãního vkladu
a maximálnû ve v˘‰i 4500.- Kã roãnû
bez ohledu na to, zda ‰lo o klienta,
kter˘ „pouze“ spofií ãi o klienta, kter˘
hodlá ãerpat ãi jiÏ vyuÏívá úvûr ze sta-
vebního spofiení. Napfií‰tû mají dostá-
vat od státu ti, co nebudou chtít úvûr
od stavební spofiitelny jen 12% hodno-
ty roãního vkladu, maximálnû ale
2400.- Kã roãnû. Naopak ti, co budou
ãerpat úvûry, mohu poãítat s vy‰‰í
státní podporou, maximálnû v‰ak
v rozsahu 3000.- Kã roãnû. Druhou
v˘znamnou chystanou zmûnou je pro-
dlouÏení povinného cyklu stavebního
spofiení z nynûj‰ích minimálnû pûti let
na ‰est rokÛ. Tfietí nejv˘znamnûj‰í
zmûna spoãívá v tom, Ïe smlouvy
o stavebním spofiení mohly b˘t dopo-
sud uzavírány bez omezení vûku kli-
enta, napfií‰tû v‰ak mohou b˘t úãast-

níky stavebního spofiení pouze obãa-
né od 15-ti let vûku.

První v˘hradou, kterou lze proti chy-
stan˘m zmûnám obecnû uplatnit je,
Ïe jde o zmûny pfiíli‰ rozsáhlé a radi-
kální. To je samo o sobû na pováÏe-
nou. Stavební spofiení totiÏ jiÏ deset let
v âechách funguje dobfie. A aãkoliv tu
ãeská vláda pfied sebou nemá nemoc-
ného „finanãního pacienta“, pfiedepi-
suje zdravému systému radikální fi-
nanãní terapii.  Oproti tomu napfiíklad
zjevnû dlouhodobû finanãnû nemoc-
nému systému zdej‰ího zdravotního
poji‰tûní, jemuÏ jen v pfiípadû VZP ne-
platiãi údajnû dluÏí více neÏ 27 miliard
Kã,  ordinuje chystaná reforma málo
úãinné „vitaminové tabletky“. 

Proti pfiipravovanému sníÏení státní
podpory stavebnímu spofiení je ale na
místû uplatnit také  konkrétní odborné
pfiipomínky. Ty lze struãnû zformulo-
vat tfieba takto.  Maximální státní pod-
pora v ãástce 4500.- Kã se za celou
dobu obnovené existence stavebního
spofiení nezmûnila. Od r. 1994 do sou-
ãasnosti se ale v‰eobecná cenová
hladina v âR mûfiená indexem CPI
zvedla pfiibliÏnû na dvojnásobek. To
znamená, Ïe kupní síla této státní do-
tace na vnitfiním trhu je nyní oproti
roku 1994 zhruba poloviãní. Navrho-
vané absolutní i relativní sníÏení maxi-
mální hodnoty státní podpory v tuzem-
ském inflaãním prostfiedí tak zpÛsobí,
Ïe se reálná hodnota této státní dota-
ce rázem scvrkne pfiibliÏnû na 1/4 v˘-
chozí úrovnû z r. 1994. A to se dûje za
situace, kdy se v uplynulém desetiletí
mírnû celkovû zv˘‰ila reálná hodnota
prÛmûrného daÀového bfiemene od-
vozovaného od sloÏené daÀové kvóty
v âR. Pro ty, co ãerpají úvûr ze sta-
vebního spofiení, se ov‰em za uplynu-
l˘ch deset let reálná hodnota pfiíslu‰-
ného státního pfiíspûvku sníÏila je‰tû
více. A to hlavnû v dÛsledku podstat-
nû vy‰‰ího tempa rÛstu cen staveb-

ních materiálÛ a stavebních prací,
které bylo v relevantním období pfii-
bliÏnû dvojnásobné v komparaci s rÛs-
tem CPI. Nemûlo by tedy nikoho pfie-
kvapit, Ïe pfii sníÏení maximální státní
podpory na 3000.- Kã roãnû budou ti,
co zam˘‰lejí ãerpat úvûr ze stavební-
ho spofiení, mít v˘raznû ménû pfiíleÏi-
tostí k produktivnímu uplatnûní pfiísnû
úãelov˘ch úvûrÛ ze stavebního spofie-
ní. A nedosti na tom. ProtoÏe se záro-
veÀ má zavést minimální vûková hra-
nice pro úãastníky stavebního spofiení,
v fiadû ãesk˘ch domácností pak nebu-
de moÏné prostfiedky z úvûrÛ ze sta-
vebního spofiení efektivnû sdruÏit a tím
se pro nû nûkteré z nynûj‰ích pfiíleÏi-
tostí na zlep‰ení jejich bydlení stanou
finanãnû nedostupn˘mi.

Nekoncepãní a odbornû sporn˘ pfií-
stup ãeské vlády k problematice sta-
vebního spofiení, je patrn˘ i v tom, Ïe
zatímco stavební spofiení navrhované
radikální zmûny mohou po‰kodit, od-
vûtví hypotéãního bankovnictví zÛstá-
vá mimo hru. To je ov‰em pfiinejmen-
‰ím podivné. Dle údajÛ publikovan˘ch
dne 20. 8. 2003 v HN emitovaly ke 30.
6. 2003 zdej‰í hypotéãní banky cel-
kem 82 310 hypotéãních úvûrÛ v hod-
notû jistiny za 134,5 miliard Kã. Uve-
dená suma  zhruba o 24% pfievy‰uje
celkov˘ objem poskytnut˘ch úvûrÛ ze
stavebního spofiení. Hypotéãní ban-
kovnictví je pfiitom v âR státem pod-
porováno. Podobnû jako je tomu
v mnoha zemích OECD. V âR jde
jednak o formu pfiím˘ch státních dota-
cí k nákladov˘m úrokÛm z hypotéã-
ních úvûrÛ a také o nepfiímé formy
státní podpory prostfiednictvím pfií-
slu‰n˘ch daÀov˘ch úspor klientÛ ãer-
pajících hypotéãní úvûry a investorÛ
do hypotéãních zástavních listÛ. Sou-
ãet v‰ech forem podpory hypotéãního
bankovnictví ãesk˘m státem se pak
ve finanãním vyjádfiení pfiíli‰ neli‰í od
nynûj‰ího rozsahu státní podpory tu-
zemskému stavebnímu spofiení. Jed-
nostrann˘m radikálním sníÏením fi-
nanãní podpory stavebního spofiení
tak ãeská vláda flagrantnû zv˘hodní
konkurenãní odvûtví hypotéãního
bankovnictví.   

Dále. Omezení státní dotace klien-
tÛm, co „pouze spofií“ na maximální
ãástku 2400.- Kã roãnû, znamená její
nominální sníÏení témûfi o polovinu
(o 47%). To spoleãnû s prodlouÏením
povinného minimálního cyklu staveb-
ního spofiení povede na stranû spofií-
cích klientÛ k tomu, Ïe jejich vnitfiní
v˘nosová míra (IRR) klesne z dfiívûj-
‰ích zhruba 13% na maximálních 6%
roãnû btto. Vezmeme-li ale v úvahu
zdraÏování platebního styku a zvy‰o-
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vání poplatkÛ za sluÏby stavebních
spofiitelen a nûkteré dal‰í relevantní
faktory,  pak se roãní ãistá nominální
v˘nosová míra ze stavebního spofiení
sesune na pouh˘ch 5% roãnû netto
(eventuálnû je‰tû ménû).    

Dá se tedy dÛvodnû pfiedpokládat
razantní pokles zájmu o stavební spo-
fiení, poãínaje rokem pfií‰tím. Nejvíce
u spofiících nov˘ch klientÛ, jimÏ se pfii
del‰í splatnosti jejich vkladÛ zfiítí vnitfi-
ní v˘nosová míra na slabou úroveÀ.
To pro budoucnost zdej‰ího stavební-
ho spofiení není dobrá zpráva. Má-li
totiÏ toto specializované bankovní od-

vûtví dobfie fungovat, nutnû k tomu ze-
jména potfiebuje pfiimûfienou stabilitu
vnûj‰ího prostfiedí, dostateãn˘ pfiíliv
nov˘ch zdrojÛ cizího kapitálu (od tûch,
co „pouze“ spofií) i náleÏitou poptávku
po úvûrech ze stavebního spofiení.
V daném kontextu je pak tfieba vzít
v potaz i to, Ïe stavební spofiitelny
hlásí aktuálnû v˘razn˘ pokles ziskÛ
oproti pfiede‰l˘m obdobím. Chystané
radikální zmûny  stavebního spofiení
tak oãividnû vytváfiejí riziko, Ïe se
v âR mÛÏeme doãkat podobného v˘-
voje, jak˘ nastal zhruba pfied ‰esti léty
na Slovensku. Tam tehdy vládní ‰piã-

ky také ignorovaly odbornou kritiku
nekompetentních vládních zásahÛ do
systému stavebního spofiení a prosa-
dily radikální zhor‰ení jeho podmínek.
Stavební spofiení se u na‰ich v˘chod-
ních sousedÛ záhy ocitlo ve váÏn˘ch
potíÏích. K odvrácení hrozícího kolap-
su tohoto odvûtví pak musela b˘t
urychlenû pfiijímána nákladná opatfiení
umoÏÀující jeho opûtovné normální
fungování. 

DR. STANISLAV MARE·, CSC.
Katedra fiízení podniku 

a podnikové ekonomiky

Podnikatelské prostfiedí finanãních institucí - ve svûtû, obecnû
Podnikatelské prostfiedí finanãních institucí je determi-

nováno národní legislativou kaÏdého státu vãetnû regu-
laãních opatfiení a regulujících subjektÛ. Ptáme se proã
a do jaké míry je toto prostfiedí regulováno? PoÏadavek
na regulaci vychází z faktu, Ïe finanãní instituce v‰eho
druhu spravují a obchodují pfiedev‰ím se svûfien˘mi
fondy, s penûÏními prostfiedky sv˘ch klientÛ aÈ se jiÏ
jedná o privátní, ãi korporátní klientelu. 

Regulace tohoto segmentu v porovnáním s jin˘mi
odvûtvími  hospodáfiství je pfiísná právû z dÛvodÛ,
které jsem uvedl v pfiede‰lé vûtû. Nejedná se pouze
o regulaci subjektÛ pÛsobících v tomto odvûtví. Nor-
mativnû, v podobû zákonn˘ch úprav, vyhlá‰ek nebo
pfiedpisÛ jsou upraveny i aktivity finanãních institucí na
svûtov˘ch kapitálov˘ch a penûÏních trzích. Toto
v‰echno v˘‰e uvedené má pfiispívat k prÛhlednosti
trhÛ, na kter˘ch zmiÀované subjekty pÛsobí a samo-

zfiejmû vzbuzovat dÛvûru investorÛ k celému finanãní-
mu systému. Je v‰ak nutné podotknout, Ïe kaÏd˘ ná-
rodní finanãní systém a jeho bezproblémové fungova-
ní je podmínûno mûnou se stabilní kupní silou. V eko-
nomikách, kde se inflace pohybuje v fiádech stovek, ãi
tisícovek procent v meziroãním srovnání, a Ïe takové
pfiíklady v minulosti byly, ztrácejí peníze jako prostfie-
dek smûny svÛj ve‰ker˘ v˘znam. Subjekty se uchylují
v lep‰ích pfiípadech k hotovostním transakcím v zahra-
niãních stabilních mûnách, v hor‰ím pfiípadû se spo-
leãnost vrací o nûkolik stovek let zpût k barterovému
smûnnému systému.

Bez dÛvûry  pfiebytkov˘ch subjektÛ v mûnu a trhy by
cel˘ finanãní systém kolaboval a jakákoliv participace fi-
nanãních institucí na kapitálov˘ch a penûÏních trzích by
byla zcela bezpfiedmûtná. Tam, kde není investora,není
ani úspor, a tedy ani investic.
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Podnikatelské prostfiedí finanãních institucí v âeské republice
Také pro âeskou republiku pfiiro-

zenû platí v‰e, co jsem uvedl. Pojì-
me se podívat do nedaleké historie.
Historii vzdálenou nechme spát.
Není pochyb, Ïe se po nûkolika de-
sítkách let jiného reÏimu daly zaãít
stavût urãité vûci na tehdej‰ích zá-
kladech, ale za ta dlouhá léta se
cel˘ svûtov˘ finanãní systém velice
dynamicky rozvíjel. Je tedy zcela re-
levantní nedívat se zpût, n˘brÏ brát
inspirace ze západního svûta, kde
se Ïádná „pfiestávka“ v trÏním systé-
mu nekonala. V na‰ich zemích nebyl
problém se samotnou dÛvûrou v pe-
níze. Koruna ãeskoslovenská a ná-
slednû potom  koruna ãeská byly
stabilními mûnami, i kdyÏ jsme si tu
také pro‰li obdobím, kdy míra inflace
atakovala  hranici 60%. Tato inflace
byla namûfiena v prvních letech hos-
podáfiské transformace, kdy bylo
nutné „narovnat“ nesmyslnû vytvo-
fiené cenové relace a podrobit jejich
tvorbu zákonu nabídky a poptávky.
Dnes se jiÏ tûchto hodnot v na‰í
zemi ani omylem nedoãkáme. Nic-
ménû ‰edesátiprocentní inflace je
dnes zcela bûÏná v celé fiadû eko-
nomik fungujících na trÏních princi-

pech a dÛvûra v peníze pfietrvává.
Problémem âeské republiky, hovofií-
me-li o podnikatelském prostfiedí fi-
nanãních institucí, byla post-trans-
formaãní legislativa upravující fi-
nanãní systém, která umoÏÀovala
celou fiadu ne zcela ãestn˘ch aktivit
a v mnoh˘ch oãích nevydafiená ku-
pónová privatizace a s ní spojené
machinace se svûfieneck˘mi pro-
stfiedky. Dále mÛÏeme uvést pomûr-
nû benevolentní licenãní politiku
âNB a s ní spojené pády mal˘ch
a kapitálovû slab˘ch bankovních
subjektÛ, nezku‰enost lidsk˘ch
zdrojÛ a z nich plynoucí chyby
v strategickém rozhodování a celá
dlouhá fiada dal‰ích chyb, které se
staly a táhly se s na‰ím finanãním
systémem dlouhá léta. Je‰tû bych
pfiece jenom zmínil jednu vûc.
Mnoho bank a prÛmyslov˘ch gigan-
tÛ bylo pod kontrolou státu, a tak
z podstaty vûci docházelo k nesmy-
slnému úvûrování pomalu upadají-
cích molochÛ na objednávku. Stát je
úfiedník. Úfiedník vydal pfiíkaz
k úvûru pro nejmenované státem
ovládané prÛmyslové spoleãnosti
a státem ovládaná banka, kde tedy

také nebylo bankéfiÛ, ale úfiedníkÛ,
pfiíkaz plnila. Takto vzniklo vysoké
procento nedobytn˘ch úvûrÛ v ban-
kovních úvûrov˘ch portfoliích a za
nûkolik let nezbylo státu nic jiného
neÏ banky sanovat, coÏ nás, daÀové
poplatníky, stálo nûkolik stovek mili-
ard korun. Bez sanace by nebylo
moÏné banky prodat. „Neoãi‰tûné“,
ãi ‰patnû sanované banky skonãily
v nucené správû a buì jim byla ode-
brána licence a ukonãily svoji ãin-
nost nebo byly pohlceny jin˘mi sil-
nûj‰ími subjekty. Dal‰ím velk˘m pro-
blémem byly druÏstevní záloÏny
a tunelování investiãních privatizaã-
ních fondÛ.

Uvedl jsem zde zámûrnû nûkolik
problémÛ, které se staly a které
ovlivnily chování investorÛ v dal‰ích
letech. Poãet bankovních subjektÛ
pÛsobících na na‰em trhu se radi-
kálnû sníÏil, polostátní banky byly
zprivatizovány (rozvedu v ãásti
o globalizaci). Co se t˘ãe  jiného neÏ
bankovního odvûtví, které se znatel-
nû zkoncentrovalo, mÛÏeme uvést,
Ïe do‰lo k masivnímu rozvoji poji‰-
Èovnictví a dynamicky se rozvíjí
i segment kolektivního investování,
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ve kterém spatfiuji velik˘ potenciál.
Naopak druÏstevní záloÏny se stá-
vají bolavou minulostí, i kdyÏ jich na
trhu stále nûkolik pÛsobí. Do‰lo zde
v‰ak k upravení legislativy a drÏí se
hrstka tûch poctiv˘ch. Tato oblast
v‰ak budoucnost nemá. âesk˘ in-
vestor zaãal pfiedev‰ím v posledních
5 letech vyváÏet kapitál i na zahra-
niãní trhy cenn˘ch papírÛ, z ãehoÏ
profitují obchodníci s cenn˘mi papí-
ry. Ale i zde máme celou fiadu bola-
v˘ch míst, krátce zmíním pfiípady
z posledních let: Private Investors,
Komerio, KTP Quantum. 

Ano, je  to tak. Co segment fi-
nanãního systému, to dobfie znám˘
velik˘ prÛ‰vih. Ptáme se, jak je to
moÏné? To neexistují zákony, které
tato rizika eliminují? Odpovûì zní.
Ale ano, zákony máme. Problémem
byla jejich kvalita. Nyní je situace
lep‰í v rámci koordinace na‰í legis-
lativy s legislativou Evropské unie.
Ale proã tedy na‰i zákonodárci tvofii-
li zákony, které se po urãité dobû
ukázaly b˘t ‰patné, kdyÏ legislativa
upravující finanãní systém byla na
„Západû“ dávno vymy‰lena  a vy-
zkou‰ena? Chtûli jsme jít svoji „ães-
kou cestou“? Za pokus to moÏná
stálo, to ano. Stálo nás to ale miliar-
dy a miliardy korun. 

Staré pfiísloví praví: „za hloupost
se platí“. Je moÏné k tomuto problé-
mu takto pfiistupovat? Nebo to
v‰echno bylo onou „transformaãní
daní“, jak je nûkdy ospravedlÀováno
z úst nûkter˘ch politikÛ? Zfiejmû od
kaÏdého nûco. Pravdou v‰ak zÛstá-
vá, Ïe riziko subjektu pÛsobícího na
kapitálovém nebo penûÏním trhu ne-
pÛjde zcela nikdy odstranit. Regulu-
jící subjekt mÛÏe poloÏit mantinely
a fiíci, co mÛÏe‰ a co ne, nicménû
kaÏd˘ subjekt má svÛj management,
kter˘ se v rámci tûchto mantinelÛ
rozhoduje a ne kaÏdé rozhodnutí,
i kdyÏ je legitimní, je správné. Ne-
smírnû tvrdá regulace by sniÏovala
efektivitu trhÛ a vedla by k obcháze-
ní zákonÛ. Dne‰ním trendem je vy-
tváfiení oborov˘ch sdruÏení, jako je
napfiíklad Bankovní asociace, Unie
investiãních spoleãností, Asociace
obchodníkÛ s cenn˘mi papíry a jiné.
âlenství jednotliv˘ch subjektÛ
v tûchto organizacích mÛÏe pfiinést
vût‰í dÛvûru investorÛ v dané sub-
jekty a celou fiadu dal‰ích pozitivních
efektÛ, které s tím souvisejí. DÛleÏi-
té také je, Ïe si tyto asociace vytvá-
fiejí vlastní kodexy a pfiedpisy, které
musejí b˘t jejich ãlensk˘mi subjekty
dodrÏovány. Jedná se o urãitou
formu samoregulace, která je jistû
efektivnûj‰í neÏ tvrdá centrální ne-
gativní regulace státu. 

Tímto smûrem by se mûl ná‰ fi-
nanãní systém ubírat, neboÈ bez
perfektnû fungujícího finanãního
systému na‰e zemû prosperovat
nikdy nebude

PAVEL HA·EK,
student 3. roãníku 

prezenãního studia

STRUKTURA ÚSPOR DOMÁCNOSTÍ

V âESKU A V EVROPSKÉ UNII
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NejdÛleÏitûj‰í vzdûlávací institucí je
‰kola. Av‰ak vzdûlání není její v˘sa-
dou, ‰kola na nû nemá monopol.
K rozvoji vzdûlání pfiispívají rÛzné
dal‰í instituce, poradenské a v˘cviko-
vé, knihovny, internet a www, rÛzná
obãanská sdruÏení pûstující intelektu-
ální zájmy, ale pfiedev‰ím sama po-
kroãilá praxe. Závûr 20. století vynesl
potfiebu podnikÛ, ústavÛ, úfiadÛ jako
„uãících se organizaci“.*)

Dfiíve se o ‰kole fiíkalo, Ïe je základ
Ïivota. S tím, co si pfiinesl ze ‰koly,
vstupuje ãlovûk na svou Ïivotní dráhu.
Dnes by se v‰ak mûlo fiíci, Ïe ‰kola se
stává prÛvodcem po celém Ïivotû.
Tento poÏadavek se obrazil v pfiedsta-
vû „celoÏivotního vzdûlávání.

Svûtová soutûÏ je v na‰í dobû pfie-
dev‰ím soutûÏí hlav. Ve‰keré obyva-
telstvo, dûti, dospûlí, dÛchodci mohou
sv˘mi du‰evními silami pfiispívat k roz-
voji spoleãnosti. Zemû se zaãnou odli-
‰ovat tím, nakolik která dokáÏe v‰ech-
no obyvatelstvo smysluplnû zapojit do
tvofiivé práce. 

Potfieba vy‰‰ího a vysokého vzdûlá-
ní doléhá na celou Evropu. V tom
spatfiuje Evropa také svou hlavní kom-
parativní v˘hodu vÛãi svûtu. Plánuje
kolem tfietiny obyvatelstva s vysok˘m
vzdûláním.

Nároky na expanzi vzdûlanosti se
stfietávají s praxí ‰kol, které vznikly
a vyvíjely se za jin˘ch okolností. V po-
kroãil˘ch zemích se nyní hledají rÛzné
formy ‰kol, které by lépe uspokojily
nároãnûj‰í oãekávání i lépe zaplnily
„vzdûlanostní prostor“ spoleãnosti.
V tomto smûru vede americké ‰kol-
ství, které jako první a nejsilnûji bylo
postaveno pfied vy‰‰í vzdûlávací
úlohy.

Po královsk˘ch a klá‰terních uãili‰-
tích a vûdeck˘ch spoleãnostech se
ustavily univerzity. První univerzity
vznikaly v dobû, kdy poznání na vûdû
zaloÏené si proráÏelo svou cestu
mlhou povûr a dogmat. Jejich domo-
vem byla Itálie, Francie, Británie. (Ale
pozoruhodné ‰koly, jeÏ pûstovaly vû-
decké poznání, pÛsobily v islámsk˘ch
zemích i v âínû, ãasto ve své dobû
pfiedstihovaly evropské instituce.) 

V âechách se mÛÏeme pochlubit
Karlovou univerzitou, zaloÏenou osví-
cen˘m panovníkem roku 1348. Má ne-
jdel‰í historii ve Stfiední Evropû. (Je
plodem vztahÛ, které mûl Karel IV.
s italskou renesancí, dfiíve neÏ jiné
zemû kolem nás.) Na Karlovû námûs-

zity pofiádat kurzy s mezinárodní
úãastí, zahrnující mezinárodní zku‰e-
nost, aÏ po zakládání poboãek v za-
hraniãí. âeské vysoké ‰koly spolupra-
cují s partnersk˘mi ‰kolami v USA, ve
Velké Británii, Francii, Nûmecku, Ho-
landsku, ·panûlsku, Itálii, ·v˘carsku,
¤ecku. Tato souãinnost v˘znamnû
urychlila osvojování západní trÏní eko-
nomiky a odpovídající vzdûlanosti. Je
zfiejmé, Ïe budoucí vzdûlávání bude
mít mezinárodní povahu. Platí to v‰eo-
becnû, ale dvojnásob pro byznys
a management. Proces globalizace
rozná‰í znalosti podnikatelského fiíze-
ní do celého svûta. Angliãtina se stala
jeho „esperantem“. Spolupráce ‰kol
v mezinárodním mûfiítku je podmínkou
moderního duchovního (znalostního)
ovládnutí podnikatelského díla.

Vûdecká univerzita. Nûkteré univer-
zity, které si vybudovaly  solidní v˘-
zkumn˘ základ, se mûní ve „vûdecké
univerzity“. Hlavní postavou není „uãící
profesor“, ale „v˘zkumn˘ profesor“
(research professor). Univerzita pro-
dukuje vyspûlé vzdûlávání, na vysoké,
vpravdû vûdecké úrovni. Pfiední svû-
tové korporace mají zájem o takové
vzdûlání, aby zapÛsobilo jako jejich
„konkurenãní v˘hoda“ a umoÏnilo do-
minovat na trhu. Internet rozná‰í
osvojené vzdûlání po celém svûtû.
KdyÏ General Electric zavedla pokro-
ãilé ‰kolení v‰ech zamûstnancÛ, po
jejích „modr˘ch se‰itech“ byla poptáv-
ka po celé Americe i v zahraniãí.**)
Stalo se dosaÏiteln˘m pro kaÏdého.
Pfiední firmy potfiebují zaloÏit svou
trÏní pfievahu na znalostech, které po-
zvedají jejich produkãní schopnost
a zfietelnû pfiedãí ostatní. Zatím se
najde ãastûji „vûdecká fakulta“, neÏ
celistvá vûdecká univerzita. U nás se
tímto smûrem vydaly fakulty nebo ka-
tedry Karlovy univerzity, Vysokého
uãení technického v Praze, vysoké
‰koly v Brnû, Ostravû, Olomouci, Li-
berci, Pardubicích, Hradci Králové.

Univerzita - institut. Vysoká ‰kola
s vyhranûn˘m zamûfiením, obsluhující
urãitá odvûtví nebo obory, jako ‰kola
báÀská, energetická, dopravní, strojí-
renská, potravináfiská, hotelová, vnitfi-
ního a zahraniãního obchodu, anebo
marketingová, personalistická, finanã-
ní, správní atp. Odvûtví ãi obor, kter˘
obsluhuje také její práci hodnotí a ob-
vykle i pfiímo podporuje.

Univerzita se standardizovanou v˘-
ukou („síÈová univerzita“). Potfieba
vy‰‰ího a vysokého vzdûlání vyvolala
existenci vysok˘ch ‰kol, které se stá-
vají pfiístupnûj‰ími v dÛsledku toho, Ïe
standardizují v˘uku, uãební podklady,
certifikují profesory a mohou tak nabí-

Není na svûtû pokroãilé spoleãnosti, která by svou budoucnost nespo-
jovala se vzdûláním, zejména s vy‰‰ím a vysok˘m. RÛst vzdûlanosti rozví-
jí nejproduktivnûj‰í sílu ãlovûka - uváÏlivou tvofiivost. Vzdûlanost se stala
pfiímo znamením na‰í doby.

tí stojí druhá nejstar‰í technická uni-
verzita na svûtû (po napoleonské po-
lytechnice). Patfiíme k zemím s nad-
prÛmûrnou univerzitní zku‰eností
i hustotou univerzit. Ov‰em k zaujetí
postavení mezi prvními bychom potfie-
bovali terciární ‰kolství zvednout o po-
lovinu.

SEDMERÁ UNIVERZITA

Dne‰ní univerzity, jak se to jeví, se
zaãínají formovat podle sedmi základ-
ních modelÛ:

Tradiãní univerzita. Vysoká ‰kola,
která se ustavila jako instituce terciár-
ního vzdûlání, obsáhla ve vzdûlání jis-
tou univerzálnost (od toho pochází
i její jméno). Rozvíjí se obvykle v nû-
kterém mûstû, jestliÏe podchytila rÛ-
stové moÏnosti, má nûkolik odlouãe-
n˘ch fakult. Nabízí zpravidla niÏ‰í
dvouleté (bakaláfiské) a vy‰‰í (magis-
terské) vzdûlání, ãasto postgraduální
vzdûlání a nûkteré doktorské (dokto-
randské) vzdûlání. Na univerzity se
zaãali obracet podnikatelé a také ma-
naÏefii, kdyÏ se ukázalo - uÏ ve velké
krizi tfiicát˘ch let - Ïe hol˘ prakticismus
na efektivní rozvoj podnikání nestaãí
a také Ïe nové, zvût‰ené síly a pro-
stfiedky velk˘ch korporací nelze ovlá-
dat bez jistého teoretického základu.
Velká ãást univerzit si pofiídila fakulty
(‰koly) zamûfiené na byznys (gradua-
te school of business).

Mezinárodní univerzita. Proces
zmezinárodÀování vzdûlání a vy‰‰í
stupeÀ globalizace povzbuzuje univer-
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zet vzdûlávání na dobré úrovni, se
stále kontrolovan˘mi nároky, bez ãe-
kání, aÏ se podafií získat profesorsk˘
sbor, vydat uãebnice atd., a také zfie-
telnû levnûji, coÏ pfii rÛstu v˘dajÛ na
‰koly padá také na váhu. Nejvût‰í
toho druhu je City University v Seattlu
(stát Washington), obsluhující severo-
západ Spojen˘ch státÛ, ale pronikající
energicky do Stfiední Evropy a také
k nám, anebo je‰tû vût‰í Apollo Uni-
versity ve Phoenixu (Arizona) zamûfie-
ná na americk˘ Jih. 

Podniková univerzita. Velké korpo-
race se stálou potfiebou obmûny od-
borníkÛ si jiÏ pfied lety zaãaly zfiizovat
univerzity „ve své vlastní reÏii“. V ame-
rické praxi se jich poãítá jiÏ na desítky.
U nás se pfiíkladem stala univerzita
·kody v Mladé Boleslavi. Podnik-zfii-
zovatel se obvykle obrátí na nûkterou
v˘znaãnou univerzitu, která potom ga-
rantuje obecnû teoretickou úroveÀ
a podnik pfiitahuje obsah v˘uky ke
sv˘m potfiebám.

Univerzita s dálkov˘m vzdûláváním.
Internet otevfiel cestu mnoha oborÛm,
mezi nimi i dálkovému vzdûlávání.
Proniká do v˘uky ãetn˘ch univerzit,
nûkde jako ozvlá‰tÀující nebo usnad-
Àující doplnûk, jinde jako hlavní náplÀ
„dálkov˘ch fakult“. Prostfiedky interne-
tu, webu, telekonferencí, pevné a mo-
bilní fónie k tomu otevírají nové moÏ-
nosti. Takov˘ch vysok˘ch ‰kol uÏ je
hojnost. Získaly nové zákazníky, roz‰í-
fiily svou pÛsobnost a také narazily na
problémy, ani ne tak technické, jako
problémy nárokÛ na ãas, má-li péãe
o úãastníky studia b˘t plnohodnotná,

a na nebezpeãí sníÏení úrovnû vzdûlá-
ní. Pfiedstava, Ïe internet zcela nahra-
dí ‰kolství a uãiní konec „kamenn˘m
‰kolám“, se ov‰em neprokazuje.

VE¤EJNÉ A SOUKROMÉ 
·KOLSTVÍ

Evropa, jejíÏ ‰kolství bylo povût‰inû
vybudováno jako státní sluÏba, s tím
zaãíná mít problémy. Ne tak Spojené
státy, kde státní a soukromé vysoké
‰koly pÛsobí vedle sebe, aniÏ by byla
zfietelná v˘hoda na jedné, nebo na
druhé stranû. V kaÏdé ‰kole se platí
‰kolné. Pfiedpokládá se, Ïe státní
‰koly jsou v nárocích mírnûj‰í a Ïe do-
stávají vût‰í státní dotace. V Kalifornii
jsou ‰koly dokonce zcela bezplatné,
ale jen pro kalifornské rezidenty, stu-
dující z jin˘ch státÛ Unie za své vzdû-
lání platí. UvaÏuje se, Ïe kaÏdá ‰kola,
státní i soukromá, získává finanãní
prostfiedky ‰koln˘m, ze státní dotace
a od sponzorÛ. Mnohé ‰koly byly za-
loÏeny v˘znaãn˘mi podnikatelsk˘mi
a kulturními osobnostmi, které daly
‰kole do vínku znaãn˘ poãinek a zalo-
Ïily nadaci, která je trvalou podporo-
vatelkou ‰koly.

Nyní i evropské ‰kolství bude potfie-
bovat mobilizovat státní i soukromé
‰kolství.  A bude tfieba také o státní
dotaci tûch i onûch. Ale otevfienou zÛ-
stává otázka ‰tûdr˘ch sponzorÛ, ktefií
dají své dotace spí‰e na povznesení
vzdûlání neÏ na volbu „miss KotûhÛl-
ky“ nebo na fotbalové zápolení „S.K.
Lhota“. V‰echny, tedy státní, polostát-

ní a soukromé ‰koly mají zaujmout
své místo v náporu na vzdûlanost,
jak˘ dosud nemûl obdoby.

Od soukrom˘ch ‰kol se oãekává, Ïe
obsazují volná místa v soustavû ‰kol,
Ïe mezi prvními si osvojují a ‰ífií nové
poznání, Ïe jsou pruÏnûj‰í v pfiizpÛso-
bování sv˘ch uãebních programÛ po-
tfiebám osvícené spoleãnosti a její
praxe. K tomu by mûl soukromé ‰koly
delegovat volnûj‰í, fieknûme ménû
„byrokratick˘“ reÏim, na nûjÏ si v‰ude
stûÏují ‰koly zfiizované a vedené stá-
tem, a také vût‰í schopnost opatfiovat
si finanãní prostfiedky, zejména na
podkladû tûsnûj‰í souãinnosti s praxí.

U nás je soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol
v registru 28, zatím jen 16 z nich uÏ
zahájilo v˘uku. Poãet studentÛ na
soukrom˘ch ‰kolách je kolem 4000.
Nejvût‰í soukromou vysokou ‰kolou je
Vysoká ‰kola finanãní a správní
s 1960 studenty (v Praze, Mostû
a Kladnû).

ING. JAROSLAV A. JIRÁSEK, DRSC.

*) Pfiedev‰ím Peter Senge v „Páté dis-
ciplínû“.

**) Ve ‰kolicím stfiedisku - vlastnû
mûsteãku - Crotonville (N.Y.) se
vzdûlávali v‰ichni stfiední a vy‰‰í za-
mûstnanci. Vrchní ‰éf Jack Welch
mûl stál˘ styk s uãen˘mi lidmi celé
Ameriky. KdyÏ nûkdo pfii‰el na nûco
v˘jimeãnû zajímavého, mohl se spo-
lehnout, Ïe to General Electric od-
zkou‰í.

Pojìte s námi na

ples V·FS
kter˘ se koná 11. ledna 2004

v Národním domû 

na Smíchovû, Praha 5

HVùZDA VEâERA:

PRODEJ VSTUPENEK:
STUDIJNÍ ODDùLENÍ, VLTAVSKÁ 12, PRAHA 5, 
TEL. âÍSLO 257 325 511
e-mail: info@vsfs.cz
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IIII TTTT     ooookkkk éééé nnnnkkkkoooo                                                                 (((( 1111 ....     ãããã áááá ssss tttt ))))
Dne‰ní „IT okénko“ se bude vûnovat problematice jménem warez. Co je

to warez? Prav˘ v˘znam tohoto slova mÛÏete hledat kdekoliv, v˘sledkem
v‰ak zÛstává fakt, Ïe ekvivalentem slova „warez“ je u nás témûfi zlidovûl˘
v˘raz „pirátsk˘ software“, a je jedno, zdali se jedná o program, hru, film
nebo o hudební nahrávku ve formátu mp3. 

Warez na nás d˘chá z médií pro-
stfiednictvím rÛzn˘ch zpráv, vût‰inou
popisujících úspû‰n˘ zátah Policie âR
na softwarového piráta ãi naopak ho-
fiekování po‰kozen˘ch programátorÛ
nebo distributorÛ. Obecn˘ názor ‰ífie-
n˘ médii a pfiedev‰ím samotn˘m od-
borem Policie âR, zab˘vající se potí-
ráním této ãinnosti, zní: „warez = vy-
palování CD za úplatu“.  Skuteãn˘
warez je v‰ak nûco jiného ... 

● ● ●
V poãátcích se warez scéna zamû-

fiovala v drtivé vût‰inû na hry, velikost
releasu (release = v˘sledn˘ produkt
scény) hry byla okolo pûti disket
a ve‰kerá komunikace probíhala na
soukrom˘ch BBS (Bulletin Board
Systém), coÏ byly komunikaãní poãíta-
ãe, ke kter˘m se uÏivatelé pfiímo pfii-
pojovali telefonní linkou a velké mnoÏ-
ství zájemcÛ tak mûlo umoÏnûn pfií-
stup k souborÛm nebo tématicky za-
mûfiené skupinû. Pozdûji byly bébées-
ky nahrazeny FTP (File Transfer Pro-
tocol) servery, komunikace nyní probí-
há pomocí protokolu IRC (Internet
Relay Chat), kter˘ se díky své rychlos-
ti a bezpeãnosti stal oblíben˘m a roz-
‰ífien˘m komunikaãním prvkem. Tato
komunikace probíhá pomocí IRC kli-
entÛ, mezi nejznámûj‰í patfií sharewa-
re klient mIRC (www.mirc.cz) pro Win-
dows a BitchX (www.bitchx.org) pro
Linux. 

Pro ochranu soukromí se bûÏnû
pouÏívají proxy servery a bouncery,
které slouÏí k maskování IP adresy
uÏivatele a znemoÏÀují tak pfiípadné
sledování. Samotná komunikace pro-
bíhá v privátních místnostech, jinak
téÏ kanálech, kam mají pfiístup pouze
ãlenové skupiny. Ty jsou buì chránû-
né klíãem, kter˘ je pro vstup do míst-
nosti nutno znát, nebo na bezpeãnost
kanálu dohlíÏí BOT, coÏ je naprogra-
movan˘ skript. 

Okolo roku 1993 zaãaly programy
vycházet na prvních CD a warez
scénu ãekal radikální krok. Rozdûlila
se na dvû vûtve, pfiiãemÏ jedna z nich
pokraãovala v ‰ífiení disketov˘ch verzí
a druhá zaãala ‰ífiit plná CD ve formá-
tu CD-Image, kter˘ je znám jako ISO.

Okolo roku 1995, s masivním rozvo-
jem CD technologie, kdy pfiestaly
prakticky existovat hry na disketách,
se odnoÏ doposud distribuující diske-
tové verze, rozhodla k zásadnímu
kroku. Zaãala dûlat „oãesané“ verze
ISO her, které nyní známe pod ná-
zvem RIP. ZmiÀované oãesání v pod-
statû znamená, Ïe z CD se zachová

pouze to nejnutnûj‰í a zbytek se
smaÏe, pfiiãemÏ tak vzniká release
mnohonásobnû men‰í, neÏ je kapaci-
ta zaplnûného CD. 

Hudba, doplÀkové zvuky, filmy a do-
kumentace mohou b˘t vydány samo-
statnû. Takovému release se fiíká
AddOn a jeho maximální velikost
nesmí pfiesáhnout 100 MB. Jestli
AddOn ripující skupina vydá nebo ne,
záleÏí ãistû jen na ní. Právo na vydání
AddOnu má ale pouze ta skupina,
která vydala RIP.

● ● ●
Pfiedstavitelé v‰ech tehdej‰ích v˘-

znamn˘ch skupin, které ovládaly

SITE NFO, coÏ je informace o FTP, na
kterém se release nachází. Dal‰ím
druhem je takzvané CURRY NFO,
které informuje o skupinû kur˘rÛ, ktefií
tento release distribuují po serverech.
Poslední a bezesporu nejdÛleÏitûj‰í je
RELEASE NFO. Obsahuje logo,
ztvárÀující název skupiny, informaãní
bulletin o skupinû a kontakt. Oproti
v˘‰e zmiÀovan˘m NFO v‰ak obsahu-
je také informace o releasu, coÏ je
krátké povídání o programu, a popis
k ãemu slouÏí. Dal‰í dÛleÏitou pasáÏí
je samotná informace o pouÏití (Intall
notes), která popisuje zpÛsob instala-
ce a aplikaci cracku nebo registraci.
V pfiípadû, Ïe se jedná o release mp3,
je tato ãást nahrazena tracklistem, coÏ
je samotn˘ v˘pis skladeb.

● ● ●
Princip warez scény je postaven na

bázi *NON-PROFIT*. Drtivá vût‰ina
lidí toto pravidlo respektuje a chová se
podle nûj. Nedá se definovat univer-
zální typ ãlovûka z warez scény. Mezi
ãleny skupin, jejichÏ vûk se pohybuje
od 17 do 30 let, jsou studenti, progra-
mátofii, novináfii ... KaÏd˘ z nich warez
bere jako koníãek a ne jako prostfie-
dek pro osobní obohacení, pfiiãemÏ
v‰e, co dûlá, dûlá pouze pro zábavu,
a ne pro osobní zisk. Jediné co jedno-
tlivec nebo skupina získají, je respekt
konkurenãních skupin v pfiípadû kvalit-
ních v˘sledkÛ. Na scénû totiÏ existuje
nûkolik desítek skupin, které mezi
sebou bojují. KaÏd˘ release se boduje
a body se rozdûlují do Ïebfiíãku. Stej-
nû jako ve fotbale se poãítají góly, ve
warezu jde o kvalitní release a cíl je je-
din˘ - b˘t nejlep‰í.

● ● ●
Skupiny mají mezinárodní sloÏení,

pfiiãemÏ hlavním jazykem je angliãtina.
Co se t˘ká setkávání se v reálném Ïi-
votû, stává se to zfiídka, uÏ jen kvÛli
vzdálenosti, která jednotlivé ãleny
skupiny od sebe dûlí. KdyÏ se takové
setkání uskuteãní, jde spí‰e o hovor
stoãen˘ na osobní problémy a Ïivot
vÛbec. 

Skupiny se rozdûlují do nûkolika
druhÛ, podle svého zamûfiení. Jedna
vydává filmy, druhá hry, tfietí tfieba
aplikace a ãtvrtá vydává napfiíklad
mp3ky. Vydává se prakticky v‰echno,
co nespadá do kategorie freeware,
a je jedno, zda-li je „pultová“ cena re-
leasu jeden dolar nebo milion. 

Obecnû platí pravidlo, Ïe ãlen nesmí
zastávat stejnou pozici ve více konku-
renãních skupinách. Jde o t˘movou
práci - není tu místo pro sólové hráãe.

Pokraãování v pfií‰tím ãísle.

PAVEL SKOTNICA
student 3. roãníku 

prezenãního studia

warez scénu, pfiistoupili k rozhodnému
kroku a dohodli se na jednotn˘ch pra-
vidlech, takzvan˘ch releasing rules,
urãujících, v jakém formátu a jak˘m
zpÛsobem se bude oficiálnû warez vy-
dávat - releasovat. 

● ● ●
Jednotliví ãlenové skupin se identifi-

kují podle pfiezdívek, které si vyberou
dle svého uváÏení. Názvy skupin jsou
vût‰inou kráceny tak, aby dávaly nû-
kolikapísmenné zkratky (napfiíklad
zkratka CiA znamená Crackers in Ac-
tion) a stejnû jako pfii vym˘‰lení pfie-
zdívek, ani zde se meze nápadÛm ne-
kladou. Dal‰í identifikace pak probíhá
pomocí krátk˘ch souborÛ s koncovkou
NFO. Jedin˘ úãel tûchto souborÛ je
úãel ãistû iNFOrmativní. Informují
prakticky o ãemkoliv. O FTP, o ãle-
nech skupiny a samozfiejmû také o sa-
motném releasu. Existují tfii druhy
tûchto souborÛ. Prvním je takzvané



2003

M
AG

AZ
ÍN

O B â A S N Í K  V · F S  –  ¤ Í J E N

23

SSSS eeee ddddmmmm    dddd iiii vvvvÛÛÛÛ     ssss vvvv ûûûû tttt aaaa
Mausoleum v Halikarnassu

Perská fií‰e, která se v té dobû rozkládala od zá-
padního pobfieÏí Turecka po Indii, se dûlila na
správní jednotky - satrapie. V jejich ãele stál satra-
pa. Jednou z tûchto satrapií byla Kárie; kárijsk˘m
satrapou v letech 377-353 byl Mausólos. V této dobû
se per‰tí místodrÏící vzepfieli perskému králi, jímÏ
byl Artaxerxes II. Formálnû zÛstali ve svém posta-
vení satrapÛ, prakticky se v‰ak stali vládci samo-
statn˘ch státÛ; Mausólos se k povstání pfiidal a ve
spojenectví s okolními fieck˘mi státy zaloÏil na jiho-
západû Malé Asie Kárii s hlavním mûstem Halikar-
nássos (dne‰ní turecké Bodrum, v souãasnosti
jsou to v‰ak jiÏ jen rozvaliny). Mausólos tedy vedl
témûfi samostatnou politiku a pro svou satrapii zís-
kával dal‰í území.

ProtoÏe pocházel z místního lidu, mluvil fiecky a vyznával
fiecké demokratické tradice. Podél pobfieÏí zaloÏil mnoho
mûst podle fieckého vzoru. Ve svém sídle v Halikarnássu
také rozvinul rozsáhlou stavební ãinnost. Mimo jiné prav-
dûpodobnû jiÏ za svého Ïivota zaãal se stavbou monu-
mentální hrobky jako odkazu pozdûj‰ím obyvatelÛm státu
na velkého zakladatele. Hrobka byla postavena podle
vzoru hrobu perského krále K˘ra II. a patfiila k nejv˘raznûj-
‰ím památkám Mausólovy rezidence. Byla to první stavba
v fieckém stylu, která byla dvoupatrová. Architekty byli
Sartyros a Pytheos. Jako základního kamene bylo pouÏito
mramoru.

Se stavbou se pravdûpodobnû zaãalo kolem roku 362 pfi.
n. l. Hrobka byla vztyãena na kopci tyãícím se nad mûstem.
Celá stavba byla na uzavfieném nádvofií. Ve stfiedu nádvo-
fií byla kamenná plo‰ina, na které stál náhrobek samotn˘.
K vrcholu plo‰iny vedlo schodi‰tû ohraniãené kamenn˘mi
lvy. Podél vnûj‰í zdi byly sochy bohÛ a bohyÀ. Na kaÏdém
rohu stráÏili hrobku kamenní váleãníci na hfibetech koní. Ve
stfiedu plo‰iny se zase nacházel samotn˘ náhrobek. Stav-
ba zbudovaná pfieváÏnû z mramoru a ve tvaru ãtverce se
zdvíhala, zuÏovala a tvofiila asi 20 metrÛ z 45 metrÛ v˘‰ky
celého mausolea. Tato ãást byla pokryta tfiemi reliéfy.
Jeden z nich ukazoval napfi. boj ¤ekÛ s Amazonkami,
kmenem váleãnic. Nejdel‰í z nic mûfiil 117 metrÛ. Na vr-
cholu této ãásti náhrobku bylo 36 ‰tíhl˘ch iónsk˘ch sloupÛ,
devût na kaÏdé stranû, vysok˘ch 12 metrÛ. Mezi kaÏd˘mi
dvûma sloupy stála socha. Za sloupy byl pevn˘ blok mate-
riálu, kter˘ nesl tíhu masivní stfiechy. Stfiecha vysoká 7
metrÛ byla ve tvaru stupÀovité pyramidy, která byla tvofiena
24 stupni zdiva. Na jejím vrcholu byl poslední v˘tvor so-
chafiÛ vysok˘ celkem 6 metrÛ: velká qudriga, neboli vÛz se
ãtyfispfieÏím. âtyfii impozantní konû táhli vÛz, ve kterém jela
znázornûní Mausola a Artemisie. 

Mausólos zemfiel v roce 353 je‰tû pfiedtím, neÏ byla hrob-
ka hotova. Artemísia, Mausólova sestra a manÏelka, se po
jeho smrti sama ujala vlády nad satrapií. Povolala z ¤ecka
nejlep‰í stavitele a sochafie té doby a nechala manÏelovu
hrobku dokonãit. Byl mezi nimi i Scopas, kter˘ dohlíÏel na
pfiestavbu Artemidina chrámu v Effesu. Kromû nûho se na
v˘zdobû podíleli dal‰í slavní sochafii Bryaxis, Leochares ãi
Timotheus (kaÏd˘ z nich mûl pfiidûlenou jednu stranu ãtver-
cové plo‰iny) a stovky dal‰ích umûlcÛ a fiemeslníkÛ. Celá
nádhera mausolea nespoãívá jen v jeho vzhledu, ale hlav-
nû v jeho v˘zdobû; bylo plné soch v Ïivotní a nadÏivotní ve-
likost zobrazujících hlavnû lidi, konû, lvy a jiná zvífiata. Ne-
bylo tedy zasvûceno fieck˘m bohÛm. Podle jedné verze
byla stavba dokonãena hned následujícího roku.

Druhá verze, podle antického historika Plinia, tvrdí, Ïe

mausoleum zaãala stavût aÏ Artemísia, a to po smrti svého
bratra-manÏela, na jeho památku. ProtoÏe v‰ak sama pfie-
Ïila svého manÏela jen o dva roky, nebylo mausoleum do-
staveno ani za jejího Ïivota. ¤emeslníci a umûlci se poté
rozhodli zÛstat a stavbu dokonãit i bez zadavatelky neboÈ
soudili, Ïe bude „pomníkem jednak jejich vlastní slávy,
a jednak sochafiského umûní obecnû“.

Nejpravdûpodobnûj‰í se jeví kombinace obou tûchto teo-
rií, tedy Ïe mausoleum bylo skuteãnû rozestaveno za Ïivo-
ta Mausóla, pokraãovala v nûm Artemísia, dostavûno bylo
aÏ rok po její smrti, tedy tfii roky po smrti Mausóla.

Artemísia a Mausolós kaÏdopádnû ze ãtyfispfieÏí shlíÏeli
na své mûsto je‰tû mnoho století. Je jisté, Ïe mausoleum
bylo neporu‰eno, kdyÏ celá oblast padla do rukou Alexan-
dra Velikého (334 pfi.n.l.) i po útocích pirátÛ v letech 62 a 58
pfi. n. l. Tyãilo se nad mûstem po zhruba 17 století; pak
série zemûtfiesení po‰kodila sloupy a poslala quadrigu na

pouÈ k zemi. Roku 1404 n.l. byl uÏ patrn˘ pouze základ
mausolea. KfiiÏáci, ktefií okolí ob˘vali od 13. století, pouÏí-
vali kameny na své vlastní stavby, roku 1522 pak byli tu-
reck˘mi útoky pfiinuceni zbudovat v Halikarnassu hrad;
pouÏili na to zbylé kameny z mausolea. V té dobû skupina
rytífiÛ prozkoumala to jediné, co ze stavby zbylo, to je sa-
motnou hrobku, a objevili místnost plnou pokladÛ. ProtoÏe
uÏ bylo pozdû otevfiít hrob, rozhodli se vrátit se následující-
ho dne. Ráno v‰ak zjistili, Ïe hrob byl vyplundrován; za vi-
níky byli oznaãeni místní vesniãané, pravdûpodobnû se
v‰ak bohatství zmocnili kfiiÏáci.

Roku 1846 byl britsk˘m muzeem vyslán archeolog Char-
les Thomas Newton, kter˘ po namáhav˘ch v˘zkumech od-
kryl to, co z hrobu zbylo, a díky nûmu lze dnes nalézt v Brit-
ském muzeu napfi. ãásti reliéfu, sochy Mausóla a Artemísie,
rozbité kolo od quadrigy atd.

Od doby ¤íma se pojmem mausoleum (z latiny, v fieãtinû
mausóleion) obecnû oznaãuje monumentální architektonic-
k˘ náhrobek pro uloÏení ostatkÛ v˘znamn˘ch osobností.

(Pokraãování pfií‰tû)
Z dostupn˘ch pramenÛ sestavila

·ÁRKA MATOU·KOVÁ
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Let probûhl bez komplikací. Jen nad pohofiím, kde jsem
pfii cestû do Cape Town zaÏila „propadnutí“ letadla, jsem
je‰tû jednou pocítila mrazení.

Brzy ráno se nás pfied hotelem se‰lo devût - angliãtí no-
vomanÏelé, matka se synem ze SRN, Belgiãan, Japonka
a my tfii. Automobil dorazil vzápûtí. Ve zdej‰í mluvû je na-
z˘ván „truck“, auto na safari. Cesta z Johannesburgu vedla
po dálnici smûrem na Middelburg a Nelspruit. Bylo psí po-
ãasí. Mlha, Ïe bys ji mohl krájet. A zima. Cesta tedy neubí-
hala tak rychle, jak ná‰ prÛvodce poãítal. Po nûkolika pfie-
stávkách na odpoãívadlech, která jsou pomûrnû luxusnû
vybavena (stolky, laviãky, ohni‰tû k pfiípravû jídel, jakési
otevfiené kuchyÀky s pfiívodem i horké vody, elektrick˘m
proudem, velmi ãisté toalety, apod.), kde jsme si spoleãn˘-
mi silami pfiipravili v poledne obûd a já byla napadená stá-
dem opiãek, jsme k veãeru odboãili do Hazyview. Nûkolik
km za tímto mûsteãkem jsme dorazili k vratÛm, která ná‰
vÛdce odemkl a my vjeli do jakéhosi „pfiedparku“. To uÏ
byla tma jako v pytli. V Africe se totiÏ témûfi nestmívá. Úde-
rem 18hod konãí den a hned je noc. Proto také v národních
parcích je zákaz pohybovat se venku po této hodinû. Pfie-
sto ná‰ truck si proráÏel cestu je‰tû dlouho poté po úzké
nezpevnûné cestû, na které byly hluboké v˘moly, která
prudce stoupala a hned zas klesala. Na nûkter˘ch místech
vedly provizorní dfievûné lávky nad témûfi vyschl˘mi fiíãka-
mi, jen taktak, Ïe jsme se na nû strefili. Jindy si auto prorá-
Ïelo cestu bu‰í, vûtve mlátily do oken, za kter˘mi byla ãer-

noãerná tma. Koneãnû jsme po del‰ím bloudûní a nûkolika
telefonátech na‰eho prÛvodce na‰li tu správnou cestu, co
nás dovedla do stanového tábora.

ProtoÏe se spalo po dvou, byla mi pfiidûlena mladá Ja-
ponka. Kromû stanÛ stála na stanovi‰ti zdûná budova, ve
které byla kuchynû a WC. Sprchy byly pod ‰irákem, oddû-
lené od sebe jen jak˘misi rohoÏemi. TfiebaÏe teplota se po-
hybovala kolem 12 stupÀÛ, sprchu jsem si neodpustila.
A tak mi na obliãej crãela studená voda a já blaÏenû zírala
na nebe. Nebe úplnû jiné, neÏ jaké vidím dnes a dennû
u nás. Bylo ãerné jak Afrika sama, poseté miliony hvûzd
a jako perla mezi nimi záfiil JiÏní kfiíÏ. To byl vizuální dojem.
A k tomu je nutné doplnit i ten akustick˘. Zvuk bu‰e. Zvuk
‰elem a dal‰ích zvífiat a ptákÛ, kter˘ byl pro mne nov˘ a tak
siln˘, Ïe vzbuzoval respekt. I rada, kterou jsme dostali, byla
stejného raÏení: „Pokud bude v noci muset opustit stan, ne-
vzdalujte se od nûho daleko a vyjdûte vÏdy s rozsvícenou
baterkou. Pokud se náhodou setkáte se lvem, zásadnû se
neh˘bejte a poãkejte, aÏ odbûhne“. Po pravdû fieãeno, dou-
fala jsem, Ïe takhle stra‰í turisty z Evropy. Pro jistotu jsem
v‰ak ze stanu nevy‰la.

MoÏná i proto, Ïe jsem byla do rána zmrzlá jak ram-
pouch. Nad ránem totiÏ teplota klesla na 6 stupÀÛ a já zjis-
tila, Ïe od doby, kdy jsem s horolezci stanovala na snûhu,
uÏ uteklo hodnû vody. Po chabé snídani jsme vyrazili na
první prÛzkum bu‰e. ·lo se pû‰ky, v fiadû, nemluvilo se
a sledovaly se stopy. Vidûli jsme první zvífiata — kudu, pa-
konû, impaly, antilopy a zebry. Po návratu, obûdû a siestû
pfiijel jak˘si dÏíp se dvûma obrovit˘mi ãernochy a vyjelo se
znova. Tentokrát se jelo mnohem dál. Jeden ãernoch sedûl
za volantem a druh˘ na jakési sedaãce na pfiední kapotû.
Ten se rozhlíÏel po okolí a ukazoval nám zvífiata. Nedivte
se, prosím. AlespoÀ na poãátku to bylo tfieba. Zvífiata totiÏ
pomûrnû dobfie spl˘vala s okolím. Po del‰í dobû jsme doje-
li na jak˘si pahorek, kde bylo vybudováno stanovi‰tû s nád-
hern˘m v˘hledem nad nekoneãnou bu‰í. Rozdûlali jsme
oheÀ a ãekali na západ slunce. Byl to mimofiádn˘ záÏitek -
zapadlo jako lusknutím prstÛ a pod nebem poset˘m hvûz-
dami, za zvukÛ ‰akalÛ, hyen, noãních ptákÛ a nevím ãeho
v‰eho je‰tû, jsme pfiipravili veãefii. To uÏ zase byla hrozná
zima. âernoch se opût vydrápal na sedaãku na kapotû, ten-
tokrát se zabalil do koÏichu a narazil si kulicha. V ruce tfií-
mal reflektor, kter˘m proãesával okolní krajinu a hledal zví-

LLLL eeee tttt eeeemmmm    ssss vvvv ûûûû tttt eeeemmmm,,,,
tentokrát zpátky do jiÏní Afriky

Milí ãtenáfii m˘ch cestopisn˘ch zápiskÛ! KdyÏ
jsem se vám pfied témûfi pÛl rokem svûfiovala se zá-
Ïitky ze svojí první daleké dobrodruÏné cesty do
Afriky, skonãila jsem svoje vyprávûní v momentû,
kdy jsem se po velk˘ch peripetiích setkala se
sv˘mi italsk˘mi pfiáteli v Kapském Mûstû a po krát-
kém pobytu v této „perle“ jiÏní Afriky jsme spoleã-
nû odletûli do Johannesbur- gu, abychom vzápûtí
odejeli do hlavního cíle na‰í cesty, národního
parku Kruger.

Hluhluwe – pohled ze stanovi‰tû-pozorovatelny.

První pû‰í v˘let do bu‰e – zastávka u termiti‰tû.
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fiata. Pfiipadala jsem si jak voyer nahlíÏející v noci do oken
jin˘ch a pozorující, co dûlají. Témûfi po dvouhodinové jízdû
jsme se dodrkotali do tábora. Tentokrát jsem se zachovala
stejnû, jako moje Japonka jiÏ pfiedcházející noci. Navlíkla
jsem na sebe v‰echno, co jsem ve svém lodním kufru mûla.
Stejnû to moc nepomohlo. Abych lépe usnula, nasadila
jsem ucpávky do u‰í. To zabralo. Spala jsem jak nemluvnû
a ráno mû museli budit.

To uÏ jsme se vydali do místa zvaném Skukuza, kde je
jeden ze vstupÛ do národního parku Kruger. UÏ v roce
1898 bylo území na severov˘chodû JAR dlouhé asi 350 km
a ‰iroké aÏ 60 km vyhlá‰eno prezidentem Krugerem rezer-
vací. Je to nejstar‰í národní park jiÏní Afriky, bohat˘ na zví-
fienu. Pfied 5-ti lety zde Ïilo asi 300 gepardÛ, 900 leopardÛ,
1500 lvÛ, 200 hyen prouÏkat˘ch, 300 psÛ divok˘ch, 200 no-
soroÏcÛ ãern˘ch, 1300 nosoroÏcÛ bíl˘ch, 16000 impal,
3000 hrochÛ, 2300 antilop, 15000 pakoÀÛ modr˘ch, 32000
zeber, 30000 bizonÛ, 7500 slonÛ, 5000 Ïiraf atd. Parkem
vedou hlavní silnice asfaltované a vedlej‰í silnice. Auto se
nesmí opou‰tût mimo vyhrazená místa. Okna se dají zvlá‰t-
ním zpÛsobem stahovat, jedinû kdyÏ se pfiiblíÏí stádo opic,
je nutné ve vlastním zájmu rychle zavírat. Jen jednou byl
ná‰ vÛdce pomal˘ a uÏ mûl uvnitfi za volantem opici, která
neuvûfiitelnû rychle chÀapla jeho igelitovou ta‰ku a neÏ bys
fiekl ‰vec, byla i s ní v trapu. Na‰tûstí v ní byla pouze sva-
ãina. Se v‰emi v˘‰e jmenovan˘mi zvífiaty jsem mûla tu ãest
setkat se „tváfií v tváfi“ a mnohdy ne s jedním exempláfiem
jako v ZOO, ale cel˘m stádem - napfi. stádo bizonÛ ãítalo
cca 70 ks, stádo slonÛ 10 ks, apod.

Byl to nezapomenuteln˘ t˘den - pfies den jsme brázdili
kfiíÏem kráÏem cesty národního parku a na noc jsme vÏdy
zakotvili v nûkterém z kempÛ. Ale pod stany se nespalo.
Tato stanovi‰tû jsou vybavena krásn˘mi chatkami, obcho-
dy, ba nûkde je i po‰ta a restaurace. âasto jsem si pfiivsta-
la do probouzející se pfiírody a uÏasle sledovala nesly‰nû
se pasoucí stáda antilop mezi chatkami nebo naopak
kolem 19.hod (a to uÏ byla tma tmoucí) pozorovala ze zá-
praÏí nádhernou hvûzdnou africkou oblohu.

Hned po návratu do Johannesburgu nás ãekala dal‰í
cesta. Tentokrát jsme jeli jen my tfii, dopravní prostfiedek byl
jak˘si minibus a fiidiã byl fiidiãka. O co byla mlad‰í (23 let),
o to víc váÏila (cca 120 kg). Byla bûlo‰ka a nebyla s ní
Ïádná legrace. Tentokrát jsme vyjeli k pobfieÏí Indického
oceánu, do národního parku Hluhluwe Umfolozi a k jezeru
Santa Lucia. Je sice pravda, Ïe po Kruger parku jiÏ vás má-
loco pfiekvapí, musím v‰ak uznat, Ïe na‰e prÛvodkynû v˘-
bornû vafiila a grilovala a i její fiidiãské umûní je tfieba oce-
nit. Nejvíce vzpomínám na zvlá‰tní pozorovatelny zvûfie,
které umoÏÀovaly sledovat je z velké blízkosti, aniÏ by
o nás vûdûla. Po tfiídenním pobytu v tomto parku jsme se
pfiemístili k ohromnému jezeru Santa Lucia u pobfieÏí Indic-

kého oceánu. Jen taktak jsme stihli v˘letní loì, která na
dvouhodinové plavbû projede ãást jezera a turisté mohou
nad‰enû sledovat stáda hrochÛ, ohromné krokod˘ly a krás-
né ptáky, ktefií hnízdí v pfiilehlé vegetaci. Nás, aby toho ne-
bylo málo, zastihl siln˘ monzunov˘ dé‰È. Sotva jsme zakot-
vili, ustal, a nám se podafiilo pfiemluvit prÛvodkyni, aby-
chom se nevraceli stejnou cestou, ale pfii pobfieÏí do Dur-
banu, a pak vnitrozemím zpût do Johannesburgu. Skoro
jsme byli zaskoãeni, kdyÏ souhlasila. A tak nás ãekalo
témûfi 800 nádhern˘ch km, kdy jsme s nosem pfiilepen˘m
na skle sledovali mûnící se africkou krajinu. AÏ zase padla
noc a to uÏ jsme se modlili, aby na‰e prÛvodkynû neusnu-
la za volantem a my Ïiví a zdraví dojeli do cíle.

Povedlo se! Pfied návratem domÛ jsme je‰tû nav‰tívili nû-
kolik trÏi‰È a nakupovali suven˘ry. Mezi moje nelep‰í úlov-
ky bezesporu patfií dvû veliké dfievûné svatební masky
a náu‰nice koupené u „starého Îida“.

TfiebaÏe jsem v dal‰ích letech nav‰tívila i jiné exotické
zemû, jako byl Vietnam, Laos, KambodÏa, Thajsko nebo
Ekvádor, nejkrásnûj‰í pocity a místo, kam bych se ráda vrá-
tila, je JAR. A i kdyÏ je to pfies tfii roky, co jsem se vrátila,
staãí rozloÏit fotografie, chvíli je prohlíÏet, pak zavfiít oãi
a v‰echno je zpátky ...

DR. BOHUSLAVA ·ENK¯¤OVÁ
generální fieditelka V·FS

Fabia cestou k pozorovatelnû zvífiat. S italsk˘mi pfiáteli na bfiehu Indického oceánu.

Veãefie na pahorku nad nekoneãnou bu‰í.
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Setkáte-li se mimo kontext s pojmem politická korektnost nebo politicky
korektní, vybaví se vám moÏná politická scéna s korektní politikou ãi ko-
rektními politiky. Málokdo si spojí tento pojem s otázkou jazykovou.

BBBB ˘̆̆̆tttt     ppppoooo llll iiii tttt iiii cccc kkkk yyyy     kkkkoooo rrrr eeee kkkk tttt nnnn íííí

Principem politické korektnosti (poli-
tical correctness, PC) je vûdomé vy-
varování se postojÛ, chování nebo vy-
jadfiování my‰lenek, které by mohly
pÛsobit hanlivû, uráÏlivû nebo se jinak
negativnû dot˘kat urãit˘ch skupin lidí,
napfi. men‰in, etnick˘ch a náboÏen-
sk˘ch skupin, postavení Ïen a muÏÛ
(gender issues, sexual harassment),
tûlesnû postiÏen˘ch apod. V oblasti
jazyka, kter˘ vlastnû slouÏí popisu ta-
kov˘ch postojÛ a chování, se pak za
politicky korektní povaÏují v˘razy,
které nevyvolávají negativní asociace
a pÛsobí spoleãensky pfiijatelnû.

Politická korektnost se jako urãit˘
smûr ãi hnutí (PC movement) rozvíjela
v 80. a 90. letech 20. století v USA
a Velké Britanii, tedy zemích s multi-
kulturní spoleãností, kde se v˘raznûji
projevovaly problémy diskriminace,
sná‰enlivosti ras, kulturních odli‰ností
skupin, stereotypních postojÛ k urãi-
t˘m skupinám, hnutí feminismu atd.
Spoleãnost se tam stala v tomto
smûru velmi citlivou a tak vefiejní ãini-
telé, politici, PR pracovníci, komentá-
tofii jsou ve sv˘ch projevech velmi
obezfietní, aby pfiede‰li nafiãení z po-
stojÛ politicky nekorektních.

A nyní nûkolik pfiíkladÛ toho, jak se

PC projevuje v jazyce. V souãasné
dobû se jiÏ bûÏnû preferuje v˘raz Afri-
can American pfied Black, Native
American pfied Indian, Inuit se uÏívá
místo dfiívûj‰ího Eskimos. Pfiednost
dostávají neutrálnûj‰í v˘razy nerozli-
‰ující, zda se jedná o muÏe ãi Ïenu.:
spokesperson místo spokesman/spo-
keswoman, police officer místo police-
man/policewoman, chairperson místo
chairman.

Dal‰í skupinu pfiíkladÛ tvofií v˘razy
eufemizující: slova blind (slep˘) a deaf
(hluch˘) jsou vnímána negativnû. Za
pfiijatelnûj‰í jsou povaÏovány v˘razy
visually impaired, hearing impaired
s ãesk˘mi ekvivalenty nevidom˘, zra-
kovû postiÏen˘ a nesly‰ící, sluchovû
postiÏen˘.

Zajímav˘ je v˘voj této fiady v˘razÛ:
cripple nyní s negativním zabarvením
byl nahrazen v˘razem handicapped,
pozdûji disabled, nejnovûji pak physi-
cally challenged.  Také v ãe‰tinû slovo
mrzák získalo negativní zabarvení,
ustoupil i v˘raz invalida, invalidní
osoba a za pfiijatelné je povaÏováno
oznaãení osoba tûlesnû postiÏená,
zdravotnû postiÏená. Je‰tû pfied 40
lety nevyvolával zvlá‰tní pohor‰ení
v˘raz pfiestárlí obãané, pfiestárlé

osoby. Dnes se star‰í lidé a v nûkte-
r˘ch souvislostech dÛchodci stali seni-
ory.

Dal‰í pfiíklad je z oblasti postojÛ.
V jednom ãeském deníku byl nedávno
kritizován v˘rok televizní hlasatelky,
která uvedla film „se znám˘m ãerno‰-
sk˘m komikem Eddie Murphym
v hlavní roli“. V˘rok byl oznaãen za po-
liticky nekorektní. Sotva by totiÏ nûkdo
uvádûl „bûlo‰skou“ filmovou hvûzdu.
Navíc v pfiípadû Eddie Murphyho jistû
‰lo o informaci zcela zbyteãnou.

Je zfiejmé, Ïe fenomén zvan˘ politic-
ká korektnost na volbu jazyka a v˘razÛ
skuteãnû pÛsobí. Nûkdy je v‰ak obtíÏ-
né odli‰it, co do jazyka vná‰í tento
trend a co je vlivem pfiirozeného v˘vo-
je jazyka, kter˘ pfiiná‰í nová pojmeno-
vání mûnící se reality a pohledÛ na ni.
Téma PC je pfiedmûtem odborné de-
baty. Je jisté, Ïe pfiehnaná snaha b˘t
politicky korektní se v‰emi eufemismy,
opisy a frázemi je obãas pfiijímána od-
borníky i bûÏn˘mi uÏivateli jazyka
s rozpaky i humorem. Je mimo po-
chybnost, Ïe jazyk sám o sobû i v té
spoleãensky nejpfiijatelnûj‰í formû ne-
mÛÏe vést k vym˘cení pfiedsudkÛ
v my‰lení lidí ãi v sociálním systému.

MGR. VLASTIMILA KOLÁ¤OVÁ

vedoucí Katedry jazykÛ
(s vyuÏitím Guide to Britishand

American Culture)

FFFF oooo cccc uuuu ssss     OOOONNNN     .... .... ....     UUUUSSSSAAAA
Ladies and Gents,
today we’re going to explore USA. Enjoy our trip full of knowledge and, for some of you, excitement.

Focus on... facts 
Full country name: The United States of America (USA)
Population: 285,000,000 
Area: 3,618,000 sq miles (9,370,000 sq km)
Capital city: Washington, DC (pop: 570,000) 
People: Caucasian (71%), African American (12%), Latino (12%), Asian (4%), Native American (0.9%)
Languages: English, plus many secondary languages, chiefly Spanish
Religion: Protestant (56%), Roman Catholic (28%), Jewish (2%), Muslim (1%)
Government: Federal republic of 50 states
President: George W Bush GDP: US$9.3 trillion
GDP per head: US$33,900
Annual growth: 4.1%
Inflation: 2.2%
Major industries: Oil, electronics, computers, automobile manufacturing, aerospace industries, agriculture, telecommunicati-
ons, chemicals, mining, processing and packaging 
Major trading partners: Canada, Japan, Mexico, the EU 
Health risks: None, apart from the high cost of medical care
Time: Eastern (GMT/UTC -5), Central (-6), Mountain (-7), and Pacific Standard (-8)
Electricity: 110V, 60Hz
Weights & Measures: Imperial 
Tourism: 45 million visitors per year
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For five centuries, travelers have brought their hopes and
dreams to America. For the earliest pioneers, it was a virgin
wilderness ready to be shaped into a „New World,“ a potenti-
al paradise wasted on its native peoples. Millions of immi-
grants followed, to share in the building of the new nation and
to better their lives, far from the hidebound societies of Euro-
pe and Asia. Eventually, slaves, who had been shipped over
from Africa and the Caribbean, joined them as free citizens.
As the United States expanded to fill the continent, something

genuinely new was created: a vast country that took pride in
defining itself in the eyes of the world.

Come prepared to explore the USA’s unique brand of ‘fore-
ignness’ rather than stay in the comfort zone of the familiar.
You’ll discover several of the world’s most exciting cities,
some truly mind-blowing landscapes, a strong sense of regio-
nalism, a trenchant mythology, more history than the country
gives itself credit for and, arguably, some of the most approa-
chable natives in the world.

Focus on... Culture
Immigration is one of the defining characteristics of Ameri-

ca’s national identity, though calling the US a ‘nation of im-
migrants’ neatly sidesteps Native Americans (already here)
and African American slaves (brought against their will).

In the past 30 years, the old notion of America as a melting
pot - a stew in which immigrants’ individual differences are
lost in uniformity - has given way to the salad-bowl model, in
which the individual pieces still retain their flavor while con-
tributing to the whole.

Americans are constitutionally guaranteed freedom of wors-
hip; dominant faiths include Protestantism, Catholicism and
Judaism, among others.There are plenty of indigenous faiths
as well, such as Christian Scientists, Jehovah’s Witnesses and
Mormons.

American English encompasses a multitude of regional
accents of differing degrees of intelligibility. Spanish has ef-
fective dual-language status in parts of southern California,
New Mexico, Texas and Miami. There are 400,000 speakers
of Native American dialects.

Modern American culture is a juicy burger of mass culture
garnished with 15 minutes of fame. It owes as much to mar-

keting savvy, communications technology and mass-producti-
on techniques as it does to artists and entertainers. If you can
name it, American companies have invented, packaged and
disseminated it to as many consumers as cheaply and conve-
niently as possible.

The elusive concept of ‘American-ness’ is often defined by
cinema and television. The advent of TV in the 1950s shook
Hollywood’s hegemony to its core, but both forms of media
have managed to coexist, even operating synergistically. The
global distribution of American movies and TV shows has
shaped the world’s perception of the country to a high, if not
completely accurate, degree.

American sports developed separately from the rest of the
world and, consequently, homegrown games such as baseball,
football and basketball dominate the sports scene. Soccer and
ice hockey are runners-up to the Big Three. Urban America
also invented the great indoors: aerobics and the gym, indoor
skiing and rock-climbing - examples of what can go wrong
when too much disposable income hits up against too little lei-
sure time.

neatly - upravenû, trenchant - jasn˘, arguably - pravdûpodobnû, encompasses - zahrnuje

New York



FO
C

U
S

2003 ¤ Í J E N  –  O B â A S N Í K  V · F S

28

Focus on... European Central Bank (ECB)
The seat of the ECB is in Frankfurt am Main (Germany). The ECB employees come from all the Member States of the Europe-
an Union and, of course, it enjoys total independence in its work.

The ECB was founded on 1 st of June 1998.
The ECB and the central banks of the countries that have adopted the euro make up a new entity known as the „Eurosystem“.
Some members of the European Union have not  adopted the euro yet, so it is important to make a difference between the Eu-
rosystem of 12 countries and the European System of Central Banks (ESCB), which comprises 15 countries. 
The European Central Bank (ECB) sets monetary policy for all 12 nations that are members of the euro.

The ECB works in close collaboration with these national central banks 

Central banks of the EU
Austria - Oesterreichische Nationalbank 
Belgium - Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgique  
Denmark - Danmarks Nationalbank 
Finland - Suomen Pankki - Finlands Bank 
France - Banque de France 
Germany - Deutsche Bundesbank 
Greece - Bank of Greece 
Ireland - Central Bank of Ireland 
Italy - Banca d’Italia 
Luxembourg - Banque centrale du Luxembourg 
Holland - De Nederlandsche Bank 
Portugal - Banco de Portugal 
Spain - Banco de Espana 
Sweden - Sveriges Riksbank 
United Kingdom and NI - Bank of England

to prepare and implement the decisions taken by the decision-making bodies:

Which are:

1, the Governing Council,
2, the Executive Board and
3, the General Council.

The ECB has its President and five members of the Executive Board who are appointed by the EU Member States for a non-re-
newable term of eight years.

The ECB’s decision making-bodies are:
1, The Governing Council 
The Governing Council is the European Central Bank’s hig-
hest decision-making body. It comprises six members of the
Executive Board and the governors of the 12 central banks of
the euro zone. It is headed by the president of the ECB. 
Its primary mission is to define the monetary policy of the euro
zone, and, in particular, to fix the interest rates at which the
commercial banks can obtain money (i.e. liquid funds) from
the central bank. (similar to Czech National Bank)
2, The Executive Board 
The Executive Board comprises the President, Vice-President
and four other members.
It is responsible for implementing monetary policy, as defined
by the Governing Council and, in this context, for giving the
necessary instructions to the national central banks. 
3, The General Council 
The General Council is the third decision-making body of the
European Central Bank. It comprises the President and the
Vice-President of the ECB and the governors of the national
central banks of all 15 EU Member States. The General Coun-
cil contributes to the ECB’s advisory and coordination work
and helps with preparations for the future enlargement of the
euro zone.

The ECB’s main missions are to:
• define and implement the monetary policy of the euro zone; 
• conduct foreign exchange operations, hold and manage the

official exchange reserves of the countries of the euro zone; 
• issue notes in the zone euro; 
• promote the smooth operation of payment systems. 
The main objective of the Eurosystem is to maintain price sta-
bility in the euro zone, thus preserving the euro’s purchasing
power. 

Price stability is defined as a year-on-year increase in consu-
mer prices of less than 2%.

We can call them „outsiders“
Four countries stayed out of euro in the first wave - Greece,
Sweden, the UK, Denmark.
As you know Greece joined the eurozone in January 2001,
after meeting the economic conditions for membership. 
Sweden, the UK and Denmark are not subject to the powers
of the ECB and, of course, have no influence on its policy eit-
her. 

conduct - provádût, fiídit; preserve - uchovat, chránit, ochraÀovat; subject - podfiízen˘, vystavení (to-ãemu)
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Focus on... Cross-word

A, „Be nice to people on your way up because you will meet them on your way down.“

WILSON ......(and, of course, the surname is hidden in the cross-word puzzle)

* all the cross-word puzzle words are nouns

1. money received for labour or services, or from property, investments etc.
2. a type of a destructive inflation (the third one)
3. the king of the gods (Greek myth)
4. the opposite of woman
5. act of buying or selling; all the processes involved in moving goods from the producer to the consumer.
6. the Roman god of war; the planet next to earth (the planet is very „close“ to earth these days)

B, In the cross-word you find the sur-name of the English economist, Henry, who discussed the problems of ex ternalities at the
end of the 19-th Century.

* all the cross-word puzzle words are nouns

1. the first president of the Czech and Slovak republic (1918 - 1935)
2. an imaginary society or place considered to be ideal or perfect
3. desire for goods and services shown by consumers
4. the most popular car the volkswagen co. ever made; a sport
5. a person whose profession is advising people in matters of law
6. the social science concerned with the production, consumption and distribution of goods and services
7. a small, oval, orange-pink fruit resembling the plum and peach
8. a person who sells or delivers milk to homes

1. I
2. H
3. S
4. M
5. M
6. M

1. M
2. U
3. D
4. F

5. L
6. E
7. A
8. M



Rabbit´s one

Worm´s one

� ����� ����	
� in our library: „I borrowed a book last month, but it
was the most boring I have ever read. There was no story and
there were far too many characters!“.
�������
: „Oh, you must be the student who took our phone
book.“

Stressing the importance of a good
vocabulary, the lecturer told his students,
„Use a word seven times, and it shall be
yours for the rest of your life.
   From the back of the classroom a small
male voice said, „Catherine, Catherine,
Catherine, Catherine, Catherine, Catherine,
Catherine.“
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Necessity is the mother of invention.
Pouring oil on the fire is not the way to quench it.
Never too old to learn.
No pains, no gains.
Who will not keep a penny, never shall have many.
Never buy a pig in a poke.
There is no place like home.
No pleasure without pain. 
A poor man has no friends.
Plenty brings pride.
It is easier to pull down than to build.
Saying is one thing, and doing another.
Seeing is believing.
Silence is golden.
Slow but sure. 

No smoke without fire.
It is easy to find a stick to beat a dog.
First think, and then speak.
Thought is free.
He that has time and looks for time, loses time.
There is a time to be born, and a time to die. 
There is a time to love, and a time to hate. 
There is a time to speak, and a time to be silent. 
There is a time to weep, and a time to laugh. 
There is a time for everything.
Time cures all things.
Time is money.
Time lost cannot be won again.
Times change and we with them.

Focus on... What you’ve (probably) already forgotten

The largest Islands Greenland - North America 2 175 6000 km2

New Guinea - the Oceania  771 900 km2

The largest Peninsula Arabia 2 780 000 km2

The longest Rivers the Amazon  7 025 km
the Nile  6 671 km

The highest absolute Temperature Azízija - Liberia  + 58°C
The lowest absolute Temperature Vostok  - 89,2°C

The vastest national Park Wood Buffalo National Park - Canada  44 807 km2

The vastest Desert The Sahara Desert - Africa 7 820 000 km2

The deepest Lake Lake Bajkal 1 637 m
The highest Waterfall Angel - Venezuela  979 m
The highest Mountains in the Alps is Mont Blanc

Greenland - Grónsko; Peninsula - poloostrov

Focus on...  JOKES

Focus on... Proverbs

Nebyla provedena jazyková korektura.


