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Úvodník
VáÏení ãtenáﬁi, dostává se Vám do rukou poslední ãíslo Xadonie kalendáﬁního roku 2003.
„I v tomto akademickém roce pﬁipravíme mnoho zajímavého
ãtení, pﬁeváÏnû pak z dûní na Vysoké ‰kole finanãní a správní
(V·FS),“ takto nûjak jsem zaãal úvodník minulého ãísla
(3/2003). Myslím, Ïe jsem se ani v nejmen‰ím nem˘lil a toho je
dÛkazem i tento v˘tisk.
Je tu pro v‰echny z vás, troufnu si ﬁíci, velmi dÛleÏitá Xadonie. Samozﬁejmû, Ïe pro nûkteré v souãasné dobû ménû, pro
jiné více. Dostane se vám informací, které byste jinak velmi obtíÏnû, v takovéto ucelené formû, získávali.
Ptá se, o jaké informace se jedná, Ïe jsou aÏ tak „dÛleÏité“?
Pokusím se na to odpovûdût v nûkolika následujících vûtách.
BlíÏí se historick˘ milník V·FS. Odevzdání prvních bakaláﬁsk˘ch prací (které, jak v‰ichni doufáme, budou na velmi dobré
úrovni, uÏ jen z toho dÛvodu, abychom mûli kvalitní „mustr“ pro
psaní na‰ich budoucích „bakaláﬁek“) a také první státní bakaláﬁské zkou‰ky, které provûﬁí nejen teoretické znalosti za
celou dobu studia.
BlíÏe se tûmto tématÛm vûnují prof. PhDr. V. âechák, CSc.,
doc. Ing. A. Kubíãek, CSc. JUDr. M. ·talmachová, doc. Ing. J.
Srpová, CSc., Dr. S. Mare‰, CSc., doc. R. Valenãík, CSc. atp.
Máte zdrav˘ úsudek, jste cílevûdom˘, jste dobr˘m vyjednavaãem, umíte pﬁesvûdãovat, logicky argumentovat, naslouchat
atp.? Toto je jen zlomek toho, co byste mûli zvládat jakoÏto kvalitní manaÏer. Kde v‰ak tyto zku‰enosti získat, nauãit se jim?
Dobrou prÛpravou mÛÏe b˘t napﬁíklad ãlenství ve studentské
radû V·FS. BlíÏe v ãlánku Dr. Krautstengla na stranû 6.
I dnes máme kvalitní pﬁíspûvky z ﬁad studentÛ. Petra Klapková se sv˘m „Spinning“, Pavel Skotnica a nezbytné IT okénko, ·árka Matou‰ková a poutav˘ch „Sedm divÛ svûta“. Moc
bych si pﬁál, aby na vás, alespoÀ prostﬁednictvím úvodníku, d˘chla vÛnû-atmosféra VÁNOC. A snad i proto odbíhám od psaní
a pomáhám mámû s peãením cukroví, lépe ﬁeãeno, podáváním
pﬁísad (vajíãka, mouka, cukr atd.), testováním kvality hotového
produktu (pracny, rohlíãky, oﬁechové koule, úly atd.) a mytím
„vánoãního“ nádobí (stejnû tak jako va‰e, i má oblíbená ãinnost).
Cestou k cukroví a zpût k poãítaãi pﬁem˘‰lím, co letos nadûlím (jeÏí‰ek) sv˘m nejbliÏ‰ím. Zatím mû nic nenapadá, bohuÏel. Na nákup dárkÛ, resp. poslání dopisu „jeÏulovi“, uÏ moc
ãasu nezb˘vá. Mnû to v‰ak vÛbec nevadí, „nerozhází“, jelikoÏ
jiÏ ze své letité zku‰enosti vím, Ïe dárky kupované na poslední chvíli mají to nejvût‰í kouzlo. Vy se v‰ak m˘m „pravidlem“ radûji nedrÏte, nemuselo by to totiÏ dopadnout dobﬁe! Ale aÈ uÏ
„to“ dopadne jakkoli, nezapomeÀte hlavnû, nejen o vánoãních
svátcích a na Nov˘ rok (slovy mé dobré kamarádky), mít se
a smát se!!!
Dovolte mi Vám v‰em jménem celé redakãní rady popﬁát radostné Vánoce a ‰Èastn˘ Nov˘ rok.
DAVID ·ÍMA
‰éfredaktor

âÍSLO 4, DATUM VYDÁNÍ: PROSINEC 2003

O B â A S N Í K

V · F S

Redakãní rada: David ·íma (‰éfredaktor), Radek Bu‰ta,
Bc. Radoslava âerná, Dr. Stanislav Mare‰, CSc.,
·árka Matou‰ková, PhDr. Lenka Ruppertová,
Dr. Bohuslava ·enk˘ﬁová.
Jazyková korektura nebyla provedena

Ve‰keré informace v tomto obãasníku jsou bez jakékoli záruky. Pﬁebírání materiálÛ je povoleno pouze s prokazateln˘m souhlasem autora/redakãní rady. (xadonia@mail.vsfs.cz)
• V·FS 2003 • Registrace: MK âR E 13466 • Tisk: FKK Company, Ústí nad Labem

2

2003

ZE ÎIVOTA ·KOLY

OBâASNÍK V·FS – PROSINEC

Nová akademická rada V·FS
Bylo krásné podzimní listopadové
odpoledne, Mramorov˘m sálem paláce Clam-Gallas v Husovû ulici znûla
hudba Bohuslava MartinÛ v podání
koncertních mistrÛ orchestru FOK
a novû jmenovaní ãlenové akademické rady V·FS slavnostnû pﬁebírali
z rukou pﬁedsedy správní rady a rektora jmenovací dekrety. Za novou
akademickou radu promluvil ﬁeditel
odboru vysokého ‰kolství M·MT, Ing.
Josef Bene‰, CSc., Ing. Kamil Ziegler,
generální ﬁeditel a pﬁedseda pﬁedstavenstva Raiffeisenbank a Jan Slezák,
radní hlavního mûsta Prahy.
V nové akademické radû V·FS jsou
3 Ïeny a 36 muÏÛ. A kdo jsou noví ãlenové? Nahlédnûte do fotogalerie
na webov˘ch stránkách ‰koly
www.vsfs.cz , kde najdete ucelen˘ seIng. Koláãek pﬁedává jmenovací znam v‰ech ãlenÛ i s fotografiemi.
PHDR. LENKA RUPPERTOVÁ
dekret RNDr. Josefu Postráneckému
Odbor Komunikace a PR

Ze zasedání akademické rady V·FS

„Poskytování pomoci ze strukturálních fondÛ
a Fondu soudrÏnosti Evropské unie“
Strukturální fondy jsou nástrojem k dosahování ekonomické a sociální soudrÏnosti (koheze) Evropské unie.
Prostﬁedky z tûchto fondÛ jsou urãené na pomoc ménû
rozvinut˘m regionÛm, regionÛm pot˘kajícím se se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik a systémÛ vzdûlávání, odborné pﬁípravy zamûstnanosti.
Vysoká ‰kola finanãní a správní ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj âR pﬁipravila pro
potenciální pﬁíjemce pomoci ze strukturálních fondÛ EU
semináﬁ, kter˘ se do konce roku 2003 uskuteãní ve vybran˘ch mûstech v kaÏdém z regionÛ NUTS II a bude
tak pokr˘vat území celé âeské republiky.
Atraktivnost semináﬁe spoãívá v tom, Ïe ﬁada pﬁedná‰ejících se touto tématikou zab˘vá v rámci své bûÏné
pracovní náplnû na MMR âR a jsou schopni kvalifikovanû se podûlit o své zku‰enosti a pﬁedat nejnovûj‰í poznatky.

Gaudeamus
Ve dnech 21. - 24. ﬁíjna 2003 se uskuteãnil jubilejní X. roãník veletrhu universitního i neuniversitního pomaturitního studia.
Vysoká ‰kola finanãní a správní se veletrhu,
kter˘ je od svého pátého roãníku veletrhem evropsk˘m, zúãastÀuje jiÏ od r. 2000 a ﬁadí se mezi
vyhledávané vystavovatele. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysoko‰kolském
vzdûlání absolventÛm stﬁedních ‰kol. Na stánku
Vysoké ‰koly finanãní a správní poskytovali zástupci ‰koly informace o v‰ech programech,
které instituce nabízí, vãetnû moÏnosti studia
MBA.
ING. KVùTA PAICHLOVÁ
vedoucí oddûlení marketingu a obchodu
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Pﬁedmûtová anketa
Milé pﬁekvapení
Mil˘ch pﬁekvapení není nikdy
dost, a proto se nemá zanedbat
moÏnost se o nû podûlit se sv˘mi
blízk˘mi. V˘znam tohoto tvrzení se
je‰tû zv˘‰í v pﬁípadû, kdyÏ toto milé
pﬁekvapení nám pﬁipravili právû ti
blízcí, na které se chceme s tímto
podûlováním obrátit. Ale dost tajemna a k vûci. Na‰i blízcí jste Vy, kolegynû a kolegové studenti, a milé
pﬁekvapení jste nám pﬁipravili Va‰í
hojnou úãastí na pﬁedmûtové anketû, která, aã byla pro letní semestr minulého akademického roku vyhlá‰ena relativnû pozdû - 6. 5. 2003
v 11:51 hod., Vás, podle poãtu
a kvality odpovûdí a sdûlen˘ch námûtÛ a pﬁipomínek, v˘raznû zaujala.
Kter˘pak seberenomovanûj‰í statistick˘ ãi jin˘ subjekt vûnující se prÛzkumu veﬁejného mínûní má více
neÏ 40 %-ní odezvu na poloÏené
anketní otázky a nám, resp. Vám, se
to podaﬁilo.
Tento globální údaj nemÛÏe
pochopitelnû zastﬁít relativnû velk˘
rozptyl v poãtu odpovûdí k jednotliv˘m pﬁedmûtÛm, kter˘ se pohyboval
od nûkolika málo aÏ témûﬁ ke 100 %,
ale i takov˘to rozptyl a dosaÏené
extremální veliãiny je pﬁece moÏno
povaÏovat za urãitou charakteristiku

pﬁedmûtu a pedagoga, kter˘ ho
pﬁedná‰í nebo cviãí. Nûkter˘ pﬁedmût, resp. pedagog tedy nevyvolal
potﬁebu se k nûmu vyjadﬁovat a jin˘
ano, aniÏ bych chtûl na tomto místû
rozebírat zda pozitivní ãi negativní,
ale prostû Vám nebyl lhostejn˘.
Co se ale dûlo s Va‰imi stanovisky a názory? Rozhodnû nezÛstaly
lhostejné nám, akademick˘m, ale
i dal‰ím, pﬁedev‰ím vedoucím pracovníkÛm ‰koly, kter˘m byly hlavnû
urãeny, a v Ïádném pﬁípadû nezapadly.
Paní generální ﬁeditelkou jsem byl
povûﬁen zpracovat pro pedagogickou konferenci poﬁádanou, jak je to
jiÏ na na‰í ‰kole pravidlem, na zaãátku zimního semestru nového
akademického roku, zevrubnou
anal˘zu v˘sledkÛ ankety a vûzte, Ïe
diskuse k ní byla bohatá, zajímavá
a nûkdy i velmi ru‰ná. Shodli jsme
se na tom, Ïe se v ní bude pokraãovat na následujících jednáních kateder, a Ïe právû katedry, tedy základní a rozhodující subjekty ovlivÀující kvalitu pedagogického procesu, rozhodnou o konkrétním zpÛsobu jejich vyuÏití.
Závûrem, je‰tû pﬁedtím, neÏ Vám
podûkuji za Va‰i odezvu na poloÏe-

né otázky, mi dovolte malou poznámku. Nûkdy i sebelep‰í námût,
názor, pﬁipomínka, ale i dobﬁe mínûná kritika a u nás jinou neÏ právû takovou nepouÏíváme, ztrácí svÛj v˘znam a údernost, jestliÏe není vyslovena vãas a adresnû. ZvaÏte prosím
tento fakt, a to pﬁedev‰ím tehdy, aÏ
nebudete s nûãím na na‰í ‰kole
spokojeni. Pochvala je milá kdykoliv
a nezestárne, ale nedostatky - skuteãné, ale i zdánlivé, plynoucí obvykle z nedorozumûní, se musí odstraÀovat co moÏná nejdﬁíve. Nebojte
se proto pﬁijít s ãímkoliv, kdykoliv za
k˘mkoliv. Je povinností kaÏdého
z nás vyjít maximálnû vstﬁíc v‰em
Va‰im rozumn˘m poÏadavkÛm,
a o nerozumn˘ch Vás srozumitelnû
a citlivû pﬁesvûdãit, Ïe jsou nerozumné. Nezapomínejte, Ïe jsme tu
pro Vás.
A nyní mi uÏ skuteãnû nezb˘vá nic
jiného, neÏ Vám co nejsrdeãnûji podûkovat za Va‰i úãast v anketû
a vyjádﬁit nadûji, Ïe aÏ se semestr
se semestrem sejde, budu mít opût
moÏnost ﬁíci: „Mile jste nás pﬁekvapili.“
DOC. ING.

ANTONÍN KUBÍâEK, CSC.
prorektor
pro pedagogickou práci

Katedra se zájmem sledovala
v˘sledky pﬁedmûtové ankety
Obecnû lze ﬁíci, Ïe nás nejvíce mrzelo, pokud pﬁedmût
ãi pedagog nezaujal studenty natolik (a to aÈ uÏ v dobrém ãi ‰patném), aby se k nûmu v pﬁedmûtové anketû
vyjádﬁili. Tedy i Ïádná reakce v anketû je pro nás signálem. Hodnocení pﬁedmûtÛ a pedagogÛ jsme posuzovali jednak podle reprezentativnosti - kolik procent z celkového poãtu studentÛ stojí za prezentovan˘m názorem, jednak samozﬁejmû z hlediska obsahu. Zajímav˘ je
pro nás ale kaÏd˘ názor, byÈ reprezentuje jen malou
skupinu.
Kladná hodnocení nás jistû velmi potû‰ila a dûkujeme
za nû studentÛm. Zejména pokud jde o hodnocení pﬁedmûtÛ jako zajímav˘ch a v˘znamn˘ch pro praxi a v˘kladu pedagoga jako srozumitelného a jasného. Tû‰í nás
také, pokud studenti vnímají ãleny katedry jako vstﬁícné
ve vztahu ke studentÛm, protoÏe individuální a vstﬁícn˘
pﬁístup ke studentovi chápeme jako základní atribut na‰í
‰koly. Valná vût‰ina ãlenÛ na‰í katedry je, vycházíme-li
z v˘sledkÛ ankety, studenty vnímána kladnû jako dobﬁí
odborníci a pedagogové i pﬁesto, Ïe pﬁedmûty, které vyuãují, nejsou hodnoceny jako lehké a málo obsaÏné.
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Pokud se jedná o záporné hodnocení pedagoga, je
pﬁedev‰ím signálem pro nûho samotného, je zpûtnou
vazbou, která je pro kaÏdého z nás zajímavá, ale jejíÏ
objektivitu musí posoudit kaÏd˘ sám jako zku‰en˘ odborník a pedagog. Je tﬁeba ﬁíci, Ïe pokud anketa pﬁinesla negativní reakce studentÛ na ãlena na‰í katedry, zároveÀ pﬁinesla i na druhé stranû reakci velmi pozitivní.
Je to dÛkazem toho, Ïe silná pedagogická a odborná
osobnost a takové pedagogy jistû chceme, aby na‰e katedra mûla, vyvolává silné reakce kladné, ale i záporné.
Pro vedení katedry jsou v˘sledky pﬁedmûtové katedry
z hlediska celkového hodnocení práce katedry potû‰ující. To, jak studenti hodnotí jednotlivé pedagogy, je pro
vedení katedry zajímavá informace, ale informace, kterou je tﬁeba posuzovat v kontextu celkového profilu pedagoga. DÛleÏitou informací je pro nás hodnocení studentÛ t˘kající se odborné literatury pro jednotlivé pﬁedmûty. Je to informace, se kterou budeme dále pracovat.

JUDR. MARKÉTA ·TALMACHOVÁ
vedoucí Katedry správy a práva
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Deklarace studentÛ vysok˘ch ‰kol
âeské republiky
My, studenti vysok˘ch ‰kol v âeské republice, prostﬁednictvím na‰ich zástupcÛ na shromáÏdûní konaném
v Praze dne 17. listopadu 2003 u pﬁíleÏitosti státního
svátku Dne boje studentÛ za svobodu a demokracii
a Mezinárodního dne studentstva, pﬁijali jsme toto prohlá‰ení, jímÏ se pﬁihla‰ujeme k odkazu na‰ich pﬁedchÛdcÛ, jejichÏ ãiny v roce 1939 si dnes pﬁipomínáme spolu
s ãeskou veﬁejností a cel˘m svûtem.
Jsme hrdí na to, Ïe právû vystoupení studentÛ zahájilo také v roce 1989 zásadní spoleãenské zmûny, jejichÏ
plodÛ mÛÏeme dnes v na‰í zemi poÏívat. Cítíme obdiv
a úctu k tûm, kdo v dobách nesvobody byli ochotni podstoupit nebezpeãí pro demokratickou my‰lenku, v niÏ vûﬁili.
Pokládáme za svoji povinnost tuto svobodu v akademickém prostﬁedí i ve spoleãnosti vÛbec dále naplÀovat.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe svoboda v˘uky a studia, jakoÏ
i vûdeckého bádání a tvorby, patﬁí mezi záruky demo-

kracie. Proto také poskytování vysoko‰kolského vzdûlání obãanÛm povaÏujeme za vûc veﬁejného zájmu.
OceÀujeme zákonodárství vztahující se k vysok˘m
‰kolám, které studentÛm poskytuje moÏnost podílet se
na samosprávû tûchto institucí spoleãnû s akademick˘mi
pracovníky na principu rovnoprávnosti. âeská republika
tím jde pﬁíkladem ostatním evropsk˘m zemím v rozvíjení
BoloÀsko - praÏsko - berlínského procesu budování spoleãného prostoru vzdûlání, vûdy a v˘zkumu v Evropû
v duchu tradic universitas scholarum et magistrorum,
spoleãenství ÏákÛ a uãitelÛ, jeÏ mají své poãátky jiÏ ve
stﬁedovûku.
Universitas vnímáme jako ‰kolu vychovávající nikoli
pouze k urãité odbornosti, ale jako skuteãnou obec, která
sv˘m ãlenÛm poskytuje autentickou zku‰enost se Ïivotem v demokratické spoleãnosti zaloÏené zejména na
svobodû názorÛ, toleranci a odpovûdnosti.
My, studenti vysok˘ch ‰kol v âeské republice, jsme
odhodláni zasazovat se o to, aby tomu tak i nadále bylo.
V Praze dne 17. listopadu 2003

Dopis generální ﬁeditelky V·FS
VáÏení spolupracovníci, studenti,
váÏení pﬁátelé na‰í ‰koly,
dovolte, abych se vyjádﬁila k tomu,
ãeho jsme v posledních t˘dnech
svûdky v médiích a co se t˘ká jednoho za zakladatelÛ na‰í ‰koly firmy Appian Group.
Vím, Ïe v tomto státû není jednoduché b˘t úspû‰n˘ - to platí pro manaÏera stejnû jako pro ministra.
B˘vá to podezﬁelé a novináﬁi obvykle
nemají slova obdivu a chvály, ale
zkoumají a na základû více ãi ménû
„pofiderních“ informací minimálnû
v‰echno zpochybÀují. KaÏd˘ úspû‰n˘ ãlovûk má samozﬁejmû také ﬁadu
nepﬁátel v tûch ménû úspû‰n˘ch,
kteﬁí se ãasto ﬁídí heslem: „KdyÏ ne
já, tak se postarám, aby ani on ne.“
DÛleÏité není vypu‰tûnou informaci
doloÏit, dÛleÏité je zasít pochybnost,
diskreditovat. Je to stále stejné pﬁes médium, nejlépe TV, naznaãím
urãité obavy, ukáÏu vûci jen z jedné
strany, pokusím se vzbudit vá‰nû,
rozhoupu veﬁejné mínûní. Nahlodám
veﬁejné mínûní. Tím dostanu politiky
pod tlak, i oni mohou zaãít postupnû
pochybovat. A dokonce kdyÏ nejde o
nic men‰ího, jako je privatizace dolÛ!
A tak mi dovolte, váÏení, abych
zmínila nûco, co normálnû média
nezajímá, o ãem se nepí‰e - „druhou
tváﬁ“ firmy Appian Group. Není to jen

„energie a síla“, ale také „partnerství“. Partnerství s tûmi, kteﬁí to
hodnû potﬁebují. Svûdectví o firmû
Appian Group nepodají jen jejich
konkurenti, ale mohou je podat také
dlouhodobû a nevyléãitelnû nemocní
v hospicích v âechách i na Moravû,
kteﬁí díky podpoﬁe této firmy mohou
proÏívat dÛstojnûj‰í zbytek Ïivota.
Appian Group a pana Antonína Koláãka zná celá ﬁada dûtí z dûtsk˘ch
domovÛ, kter˘m pﬁispûli na nákup

vybavení, na které nezbyly peníze
ve státním rozpoãtu. Znají je také
dûti mnoha amatérsk˘ch lidov˘ch
souborÛ, které podporují v jejich zájmové ãinnosti a rozvíjejí jejich dovednosti a kreativitu. Nejsou to
Ïádné bombastické akce, ale jsou. A
stovky, moÏná tisíce obyãejn˘ch lidí
z nich mají radost.
A je‰tû je známe my, více neÏ dva
tisíce studentÛ a zamûstnancÛ Vysoké ‰koly finanãní a správní, o.p.s.,
kterou zaloÏili jako neziskovou organizaci. Díky jejich podpoﬁe se na‰e
vysoká ‰kola stala nejvût‰í soukromou vysokou ‰kolou v âR s nejvût‰ím poãtem akreditovan˘ch studijních programÛ a oborÛ. PÛsobí
nejen v Praze, ale i v regionech s
nejvût‰í nezamûstnaností, kde pomáhá zvy‰ovat kvalifikaci a uplatnitelnost na trhu práce.
Pomáhají je‰tû ﬁadû jin˘ch organizací, ale není nutné zmiÀovat v‰echny. Tohle stejnû ti, kteﬁí to sly‰et nechtûjí, nepochopí. Já vím, váÏení
pﬁátelé, Ïe vy to víte. Jen jsem vám
to chtûla pﬁipomenout, kdyby i vás
se jim podaﬁilo „nahlodat“.
V‰em lidem dobré vÛle hodnû
lásky, porozumûní, ‰tûstí a optimismu v novém roce pﬁeje

BOHUSLAVA ·ENK¯¤OVÁ
generální ﬁeditelka
Vysoká ‰kola finanãní a správní
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Co je nového

Milí ãtenáﬁi, v pátek, 7. 11. 2003 nav‰tívil na‰i ‰kolu Dr. Thomas Harden, rektor Clayton College and State University z amerického státu
Georgia. V˘sledkem jeho náv‰tûvy byl podpis dohody o vzájemné
spolupráci, která zahrnuje oblasti v˘mûny studentÛ i pedagogÛ,
spoleãné poﬁádání semináﬁÛ a konferencí i spolupráci na speciálních projektech, jak˘mi jsou napﬁ. letní ‰koly pro americké studenty. Jedním z prvních velice konkrétních v˘sledkÛ je to, Ïe nám na‰e
partnerská knihovna v Claytonu daruje pﬁedposlední vydání v‰ech
sv˘ch uãebních textÛ, o které projevíme zájem.
Je pro nás lichotivé, Ïe z celé
ﬁady ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol, které
o spolupráci usilovaly, si Ameriãané
vybrali právû nás. VÏdyÈ ve vysoko‰kolském vzdûlávání a pﬁístupu spoleãnosti k nûmu pﬁedstavují Spojené
státy absolutní svûtovou ‰piãku. V˘znamnou roli zde sehrály positivní
reference Fullbrightovy komise,
neboÈ jsme vnímáni jako seriózní vysoko‰kolská instituce veﬁejnû deklarující upﬁímn˘ zájem na rozvoji spolupráce mezi âeskou republikou
a USA. V této souvislosti bych rád
zmínil aktivní úãast a zviditelÀování
na‰í ‰koly v rÛzn˘ch aktivitách Americké obchodní komory v âeské republice, které spoleãnû s námûstkem generální ﬁeditelky organizujeme.
O t˘den pozdûji jsme podobnou
smlouvu podepsali se zástupci North
Seattle Community College, kteﬁí
nás v rámci své cesty po Evropû
nav‰tívili. Na‰im prvním spoleãn˘m
cílem je poskytnout moÏnost studentÛm systému Seattle Community
College (je jich celkem na padesát
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tisíc) navázat na svá dvouletá studia
v Seattlu studiem na na‰í ‰kole a získat u nás americk˘ bakaláﬁsk˘, pﬁípadnû magistersk˘ titul. V této souvislosti bych Vás rád, váÏení ãtenáﬁi,
informoval o velmi intenzivních jednáních smûﬁujících k zavedení tûchto
studijních programÛ v angliãtinû.
V Ïádném pﬁípadû se nestanou v˘luãnou doménou americk˘ch studentÛ, naopak rádi bychom u nás vidûli studenty z celého svûta a obzvlá‰È nás potû‰í zájem od nás
z âech. Druh˘m hlavním cílem je zapojení americk˘ch pedagogÛ do
v˘uky u nás. Toto je proveditelné
jednak v rámci tzv. „Sabbatical
Leave“, kdy po dobu 6-12 mûsícÛ
jsou pﬁi zachování nebo mírné redukci svého platu uvolnûni z povinností na své ‰kole a mohou vyuãovat
jinde, a jednak s podporou grantÛ
za‰tiÈovan˘ch Fullbrightovou komisí.
Chtûl bych s uspokojením konstatovat, Ïe podobná spolupráce jakou
jsme nastartovali s uveden˘mi ‰kolami není v zahraniãní ãinnosti na‰í
‰koly rozhodnû ojedinûlá; naopak,

zdárnû se rozbíhající projekty spolupráce uÏ dnes lze poãítat v desítkách.
Na závûr mi je‰tû dovolte pár slov
o spolupráci se studenty. V minulém ãísle jsem se krátce zmiÀoval
o pﬁipravovaném projektu Absolventi. S tím úzce souvisí ãinnost
studentÛ jiÏ v prÛbûhu studia. Jsem
velmi rád, Ïe jiÏ vzniká pﬁípravn˘
v˘bor pro ustanovení Rady studentÛ.
Tato rada jako oficiální representant studentÛ bude pﬁím˘ partner
nejvy‰‰ího vedení ‰koly a jejími námûty a poÏadavky se na‰e ‰kola
bude váÏnû a zcela konkrétnû zab˘vat a mohu Vám zodpovûdnû slíbit,
Ïe nikde nezapadnou nebo se tzv.
nesmetou pod stÛl. Jeden Vá‰ kolega se mû nedávno zeptal, zda se
nebojím, Ïe se rada ustaví. Odpovûdûl jsem mu, Ïe pokud se nûãeho
bojím, tak maximálnû toho, Ïe se
rada neustaví. VÏdyÈ ‰kola, která
komunikuje se sv˘mi studenty jako
se sv˘mi partnery, si tím nesmírnû
násobí svÛj potenciál. S vahou,
která tato rada bude mít, pochopitelnû souvisí i její zodpovûdnost,
kterou chápu pﬁedev‰ím v transparentnosti její ãinnosti a principu zastupitelnosti v‰ech oborÛ a forem
studia. KaÏd˘ z Vás, milí studenti,
kdo by mûl chuÈ se do této práce
zapojit, je u mû kdykoli vítán.

DR. ALAN KRAUTSTENGL, PH.D.
prorektor V·FS pro vûdu a v˘zkum
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Jdeme do finále
Pﬁí‰tí stránky jsou vûnovány dobr˘m radám Va‰ich kolegÛ,
jak nejlépe zvládnou finále Va‰eho studia, neboli

Státní závûreãné bakaláﬁské zkou‰ky
1. RADA REKTORSKÁ
V únoru pﬁí‰tího roku se na na‰í vysoké ‰kole uskuteãní první státní bakaláﬁské závûreãné zkou‰ky. Státní zkou‰ky
jsou bezesporu v˘znamnou událostí v Ïivotû kaÏdé vysoké ‰koly, tím spí‰e vysoké ‰koly, která k jejich uskuteãnûní pﬁistupuje poprvé v relativnû krátké dobû
své existence. Zcela v˘jimeãné postavení v‰ak mají v Ïivotû tûch, kteﬁí k nim pﬁistupují jako „adepti“.
Po 3,5letém pobytu na vysoké ‰kole
kaÏd˘ z posluchaãÛ získal jiÏ dostateãné
zku‰enosti nejen se studiem, ale také
s tím, jak na vysoké ‰kole probíhá „kontrola“ studia - zkou‰ení. Státní závûreãná
zkou‰ka má v‰ak ponûkud jin˘ charakter. JestliÏe u klasifikovan˘ch zápoãtÛ
a dílãích zkou‰ek posluchaã prokazuje
zejména schopnost se orientovat v dané
problematice, osvojit si základní faktografii a my‰lenkové postupy typické pro
dan˘ pﬁedmût, u státní závûreãné zkou‰ky prokazuje, kromû jiného, pﬁedev‰ím
hloubku pochopení profilující problematiky svého odborného zamûﬁení, schopnost nejen znát, n˘brÏ v první ﬁadû „porozumût“ nosné problematice dan˘ch
pﬁedmûtÛ. V tomto smûru je zmínûná
zkou‰ka nejen pﬁehlídkou toho, co za
dobu svého pobytu na ‰kole „nastudoval“ (a uÏ vÛbec ne jen toho, co se staãil
„nauãit“ v období tûsnû pﬁed státnicí),
n˘brÏ pﬁedev‰ím toho, jak celkovû, intelektuálnû, my‰lenkovû za dobu pobytu
na ‰kole „vyspûl“. Jde tedy u této zkou‰ky nejen o „prokázání“ znalostí, n˘brÏ
také o jejich intelektuální a kultivované
„sdílení“.
U dobﬁe koncipované státní závûreãné
bakaláﬁské zkou‰ky student neprokazuje
pouze to, co „zná“, n˘brÏ zejména to, jak
umí s tím, co zná „zacházet“.
Stejnû jako bûÏné dílãí zkou‰ky a klasifikované zápoãty, je i státní závûreãná
bakaláﬁské zkou‰ka jednou z forem „sebepoznání“, poznáním toho, jak si skuteãnû se sv˘m oborem, sv˘m profesním
zamûﬁením uchazeã „rozumí“. Je v‰ak
zkou‰kou daleko komplexnûj‰í a z hlediska dal‰ího osobnostního, jak obecnû
lidského, tak zejména profesního v˘voje
má pro toho, kdo k jejímu sloÏení odpovûdnû pﬁistupuje, daleko vût‰í v˘znam.
Její v˘sledek napovídá mnoho (i kdyÏ ne
v‰echno) o moÏnostech a schopnostech,
kter˘mi uchazeã v rámci svého odborného zamûﬁení disponuje. Uzavírá jednu
etapu odborného (ale i osobnostního) v˘voje a souãasnû je zaãátkem a odrazov˘m mÛstkem v etapû druhé. Právû z tohoto zorného úhlu je tﬁeba pﬁistupovat

nejen k jejímu vlastnímu „vykonání“, ale
i k závûreãné, finální pﬁípravû na její sloÏení. Úmyslnû zdÛrazÀuji nikoliv „pﬁípravû“, n˘brÏ pouze „finální pﬁípravû“. Studium na státní závûreãnou zkou‰ku v prÛbûhu tohoto období je nutno zamûﬁit tak,
aby pﬁíprava na její zdárné sloÏení spadala v jedno s pﬁípravou na cel˘ dal‰í budoucí profesní Ïivot toho, kdo k ní pﬁistupuje. V tomto smyslu celé dosavadní studium na na‰í ‰kole bylo pﬁípravou na tuto
zkou‰ku. „Finální“ ãást této pﬁípravy nemÛÏe zpravidla jiÏ stoprocentnû nahradit
to, co bylo v pﬁedcházejících obdobích zanedbáno. MÛÏe v‰ak dosavadní nedostatky v˘znamn˘m zpÛsobem korigovat
a nûkteré z nich odstranit. Proto je dobré
na poãátku závûreãné etapy studia se zamyslet nad dosaÏen˘mi studijními v˘sledky bûhem pﬁedcházející studia, ale také
nad „zpÛsobem“ jejich dosahování.
Souãástí této zkou‰ky je i obhajoba
„bakaláﬁské práce“. Nejen pﬁi její obhajobû, n˘brÏ v rámci celé státní závûreãné
bakaláﬁské zkou‰ky, se zpravidla pln˘m
zpÛsobem zúroãí i odpovûdnost a kvalita
pﬁístupu ke zpravování bakaláﬁské práce.
Pro dobrého studenta je tato ãást zkou‰ky vÏdy „hrou na domácí pÛdû“, pohybuje
se v tématice, kterou dÛvûrnû zná (nebo
by aspoÀ znát mûl). Právû pﬁi její obhajobû lze proto najít potﬁebn˘ „klid“ a „jistotu“,
coÏ je jeden ze základních pﬁedpokladÛ
pro úspû‰né sloÏení zkou‰ky.
„Klid“ a „rozvaha“, pokud je spojena
s potﬁebn˘m mnoÏstvím znalostí
a schopností s tûmito znalostmi „my‰lenkovû“ operovat a také tyto my‰lenkové
operace adekvátnû verbálnû „vyjádﬁit“, je
zárukou úspû‰nosti pﬁi tomto typu zkou‰ky. Proto pﬁi závûreãné pﬁípravû není ani
tak dÛleÏité „co nejvíce toho je‰tû nastudovat“, n˘brÏ uvádût získané ãi studiem
právû získávané poznatky do základních
souvislostí daného pﬁedmûtu a oboru,
a zejména umût své znalosti odpovídajícím zpÛsobem zformulovat, adekvátnû je
vyjádﬁit a umût o nich „odbornû“ komunikovat. U zkou‰ky, u Ïádné zkou‰ky, tím
ménû u státní závûreãné bakaláﬁské
zkou‰ky, není nikdo hodnocen pouze za
to, co zná, n˘brÏ vÏdy za to, co a jak dokáÏe ze sv˘ch znalostí pﬁíslu‰né zku‰ební komisi sdûlit. Jin˘m zpÛsobem totiÏ
zkou‰ející nemohou se o jeho znalostech
dovûdût.
Pro úspûch zkou‰ky je rovnûÏ vhodné
si uvûdomit, Ïe zkou‰ka je intelektuální my‰lenkov˘ v˘kon, kter˘ podáváte právû
v místû a ãase zkou‰ení. Stejnû jako pﬁi
kaÏdém v˘konu, i fyzickém, je jeho kvalita a úroveÀ ovlivnûna momentální psychickou kondicí. U „du‰evních“ v˘konÛ to

platí nikoliv dvojnásobnû, n˘brÏ spí‰e desetinásobnû.
Pro dobﬁe pﬁipraveného, du‰evnû vyrovnaného a psychicky „odpoãatého“ studenta je takováto zkou‰ka víceménû pﬁíjemnou záleÏitostí, coÏ nikterak nesniÏuje, spí‰e naopak, v˘raznû zvy‰uje její závaÏnost a dÛleÏitost.

PROF.

PHDR. VL. âECHÁK, CSC.
rektor

2. RADA PROREKTORSKÁ
PﬁiloÏte u‰i na koleje, kolegové, blíÏí
se vyvrcholení
Doufám, váÏení studenti, Ïe mi nebudete zazlívat, Ïe se v posledních ãíslech
na‰eho ‰kolního ãasopisu zab˘vám stále
jedním tématem, a to Státními závûreãn˘mi bakaláﬁsk˘mi zkou‰kami. Vûﬁte, Ïe
to není z Ïádného zvlá‰tního „plezíru“,
ale jen a jen z obavy, aby bylo v‰e ﬁádnû
a do posledního zbytku pﬁipraveno, abychom nemuseli na poslední chvíli ﬁe‰it
nûco, na co jsme zapomnûli (i kdyÏ vím,
Ïe k tomu stejnû dojde), a pﬁedev‰ím
proto, abyste Vy, hlavní aktéﬁi celé této
„akce“, o ní pﬁedem vûdûli v‰e, co bude
zárukou toho, Ïe ten, kdo bude dobﬁe pﬁipraven, jí „projede jako nÛÏ máslem“.
V minulém t˘dnu probûhla speciální
operativní porada vedoucích kateder vûnovaná této problematice, na které jsme
dolaìovali a snad i definitivnû doladili,
navrÏené postupy a pﬁístupy, posoudili
a rozsoudili nûkterá navrhovaná ﬁe‰ení
a pﬁijali nûkterá strategická i taktická rozhodnutí. ZároveÀ jsme si v‰ak uloÏili
urychlenû pﬁipravit návrhy na ﬁe‰ení nûkolika zbyl˘ch drobnûj‰ích problémÛ,
takÏe v‰e je stále Ïivé, v‰e kolotá, neboÈ
jinak to ani b˘t nemÛÏe v na‰í mladé
a dynamicky se rozvíjející Alma Mater.
K ãemu jsme tedy dospûli:
■rStZk budou probíhat ve stanoveném
období s tím, Ïe v 1. t˘dnu se bude zkou‰et pondûlí aÏ ãtvrtek a ve 2. t˘dnu pondûlí aÏ stﬁeda, a to kaÏd˘ den ve ãtyﬁech
zku‰ebních komisích.
■rZku‰ební komise mÛÏe dennû vyzkou‰et maximálnû 8 studentÛ s tím, Ïe 4
budou pozváni na dopoledne a 4 na odpoledne a závûreãné, komplexní vyhlá‰ení v˘sledkÛ bude provedeno po skonãení zku‰ebního dne (dílãí, orientaãní v˘sledek bude kaÏdému studentu sdûlen
po ukonãení jeho zkou‰ky).
■rStZk sestává ze zkou‰ky z ekonomie,
z profilového oborového pﬁedmûtu 1,
z profilového specializaãního pﬁedmûtu,
nebo profilového oborového pﬁedmûtu 2
u tûch oborÛ, kde nebyly specializace vy-
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psány, a z obhajoby bakaláﬁské práce
s tím, Ïe u kaÏdé zkou‰ky si student náhodnû vybere jednu z nabízen˘ch 40-ti
otázek (u zkou‰ky z ekonomie bude ve
v˘bûru 20 otázek z mikroekonomie a 20
otázek z makroekonomie) a po skonãení
stanoveného ãasu na pﬁípravu - 30 minut
- zaãne odpovídat; normální doba stanovená pro odpovûì je 15 minut s tím, Ïe
mÛÏe b˘t zkrácena ãi prodlouÏena podle
konkrétní situace; se stejnou dobou se
poãítá i pro obhajobu bakaláﬁské práce,
jejíÏ prÛbûh je velmi zdaﬁile popsán
v pﬁíspûvku kat. ¤PaPE.
■rZku‰ební komise bude sloÏena z pﬁedsedy, kterého jmenuje rektor V·FS
z M·MT schválen˘ch v˘znamn˘ch pﬁedstavitelÛ teorie a praxe, tﬁech interních,
resp. externích akademick˘ch pracovníkÛ V·FS, z nichÏ jeden bude jmenován
do funkce jejího místopﬁedsedy, kteﬁí
budou examinátory jednotliv˘ch zkou‰en˘ch pﬁedmûtÛ, a z tajemníka, kter˘ bude
odpovûdn˘ za v˘kon administrativních
a organizaãních ãinností spojen˘ch s prÛbûhem zkou‰ky; nepovinn˘mi, ale velmi
vítan˘mi úãastníky obhajoby mohou b˘t
i vedoucí a oponenti jednotliv˘ch bakaláﬁsk˘ch prací.
■rPﬁipu‰tûní bakaláﬁské práce k obhajobû deklaruje její vedoucí udûlením zápoãtu z pﬁedmûtu BSe_2.
■rPosudky vedoucího a oponenta bakaláﬁské práce musí b˘t studentu k dispozici nejpozdûji 5 pracovních dnÛ pﬁed konáním obhajoby.
■rU StZk není povoleno pouÏívat Ïádné
ti‰tûné ani jinak zpracované pomÛcky
a mechanizmy.
■rAdministrativní aktivity spojené s pﬁípravou a realizací StZk zaji‰Èuje studijní
oddûlení, pedagogické oddûlení, jednotlivé oborové katedry a katedra ekonomie
a veﬁejn˘ch financí.
To je tedy zatím z mé strany celkem
v‰e, ostatní jim jiÏ ﬁekli nebo jistû je‰tû
ﬁeknou. Závûrem mi v‰ak dovolte alespoÀ jeden mal˘ povzdech a jedno velké
pﬁání. Povzdech se t˘ká oblasti, která mû
nejvíce stra‰í, a to jsou Va‰e bakaláﬁské
práce. Uvûdomte si prosím, Ïe skuteãnû
platí to, co se snaÏím zdÛrazÀovat v‰ude,
kde to je moÏné, a sice, Ïe napsat práci
odpovídající poÏadované úrovnû, není
vÛbec lehké, naopak. A pﬁijít na poslední
chvíli za vedoucím práce s nûãím, co
s ním nebylo alespoÀ nûkolikrát pﬁedem
projednáno a jím odsouhlaseno s poÏadavkem „to nûco“ pustit k obhajobû, je
pﬁinejmen‰ím troufalost.
VyuÏijte prosím, ve svém zájmu, kaÏdou zb˘vající chvilku k vyhnutí se pﬁípadnému „faux paux“ a kontaktujte vedoucí
sv˘ch prací. âekají na Vás. Pokud jde o to
velké pﬁání, nemÛÏe to b˘t nic jiného, neÏ
aby v‰e dobﬁe dopadlo, a to jak pro Vás,
tak i pro nás. Za tu práci si to jistû v‰ichni
zaslouÏíme. A tak tedy: „Zlomte vaz!“

DOC. ING. ANTONÍN KUBÍâEK, CSC.
prorektor pro pedagogickou práci

3. RADA KATEDRÁLNÍ
Jak bude probíhat obhajoba?
První ãást státní závûreãné zkou‰ky
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tvoﬁí obhajoba bakaláﬁské práce. Její
prÛbûh je pro mnohé prozatím neznám˘.
Aby nervozita z celé zkou‰ky nebyla zbyteãnû zvy‰ována obavou právû z neznámého, popí‰eme struãnû prÛbûh obhajoby. V prvé ãásti obhajoby bakaláﬁské
práce dostává slovo její autor. V této
úvodní ãásti má struãnû charakterizovat
problém, kter˘ v práci ﬁe‰il, a v˘sledky,
k nimÏ sv˘m ﬁe‰ením dospûl. MÛÏe zde
zmínit i dÛvod, kter˘ ho vedl k volbû
právû daného tématu. V˘znamn˘m hlediskem pro hodnocení v této ãásti je
právû struãnost, ale zároveÀ i v˘stiÏnost
sdûlovan˘ch skuteãností.
Poté bude pﬁedsedou komise, popﬁ.
jin˘m ãlenem komise uvedeno stanovisko vedoucího práce a stanovisko oponenta. S nimi se bude moci posluchaã
seznámit 5 pracovních dní pﬁed konáním
závûreãné zkou‰ky. Jejich souãástí
budou i doporuãené otázky pro obhajobu
ze zpracovávané oblasti, zamûﬁené na
dílãí skuteãnosti, závûry ãi poznatky.
Odpovûdût na tyto otázky bude úkolem posluchaãe v druhém vystoupení.
Odpovûdi mÛÏe mít - stejnû jako úvodní
seznámení s prací - pﬁipraveny i v písemné podobû. Kromû vûcné správnosti
formulovan˘ch odpovûdí bude hodnoceno i samostatné slovní vystoupení, prokazující mj. schopnost o daném problému vûcnû a samostatnû hovoﬁit.
Po zodpovûzení otázek vedoucího
práce a oponenta bude otevﬁena diskuse, kde bude mít moÏnost kaÏd˘ z ãlenÛ
komise poloÏit k danému problému otázku, na kterou bude tﬁeba okamÏitû, bez
pﬁípravy odpovûdût. Po zodpovûzení
v‰ech poloÏen˘ch otázek obhajoba
konãí.
Celková doba trvání obhajoby se pﬁedpokládá - tak jako na ostatní dílãí ãásti
zkou‰ky - 15 minut.
Více neÏ uãení se nazpamûÈ úvodnímu
slovu nebo odpovûdím na otázky vedoucího a oponenta je moÏné doporuãit jin˘
pﬁístup:
Po napsání práce, po doﬁe‰ení problémÛ s jejím dokonãením, ale i s citací,
úvodní stránkou, formální úpravou, svázáním, zpracováním tezí - se k ní znovu
vrátit, prolistovat ji, podívat se na její
téma z „nadhledu“, z pohledu „co jsem
napsal, event. proã“. A slova Va‰eho
úvodu pﬁi obhajobû Vám budou plynout
sama.

DOC. ING. JITKA SRPOVÁ, CSC.
vedoucí Katedry ﬁízení podniku
a podnikové ekonomiky

asi by bylo pﬁedev‰ím tﬁeba ﬁíci, Ïe
u státnic na Vás nebudeme poÏadovat
nic nového. Ale kaÏd˘ z Vás má jistû pﬁehled o tom, které pﬁedmûty a problémy
ho bûhem studia zaujaly více a lépe je
pochopil a zvládl a které ne. DÛleÏité je,
abyste si uvûdomili základní poznatky
o veﬁejné správû jako takové, tyto poznatky jsou pak jak˘msi vánoãním stromeãkem (dosud neozdoben˘m), na
kter˘ vû‰íte ozdoby - dal‰í podrobnûj‰í
znalosti.
Co je v na‰em oboru tím vánoãním
stromeãkem ? Pﬁehled o tom, jak vypadá ãeská veﬁejná správa jako v˘sledek
historického v˘voje i nedávn˘ch reforem
z hlediska její soustavy, orgánÛ a jejích
kompetencí, jejich ekonomického
a právního rámce a v˘konu pÛsobnosti.
Oprávnûnû si ﬁeknete, Ïe takto se to
lehko napí‰e, ale Ïe se na tím skr˘vá
velk˘ balík znalostí zejména právních
a ekonomick˘ch. Je to pravda, ale jsou
to znalosti, které jste si osvojili v prÛbûhu studia, které jste znovu a znovu sl˘chali od sv˘ch pedagogÛ v nejrÛznûj‰ích
souvislostech. Opra‰ujete-li tedy vánoãní stromeãek pro dal‰í zdobení,
opra‰te právní pﬁedpisy upravující soustavu a ãinnost veﬁejné správy, tedy zejména obecní a krajské zﬁízení, správní
ﬁád a správní ﬁád soudní a právní pﬁedpisy, které provázely reformu veﬁejné
správy.
Máte-li tento základ dobﬁe zvládnut˘,
nebude problém doplnit ho o pohled na
veﬁejnou správu z hlediska jejího historického v˘voje a z hlediska jejího evropského kontextu. Pak uÏ zb˘vá jen doplnit
znalosti o jednotliv˘ch oblastech v˘konu
státní správy ãi pﬁenesené pÛsobnosti
a pﬁíprava ke státním závûreãn˘m zkou‰kám je hotova.
Co doporuãuji Va‰í pozornosti jsou oblasti, které doznaly bûhem doby Va‰eho
studia zmûny, tedy zejména oblast pﬁezkumu správních rozhodnutí a oblast
právní úpravy vzdûlávání úﬁedníkÛ územních samosprávn˘ch celkÛ.
Závûrem je‰tû jedno doporuãení.
Pokud hledáte jednu knihu, která Vám
pomÛÏe k osvûÏení shora uvedeného,
pak sáhnûte po uãebnici Správní právo obecná ãást od prof. Hendrycha a pro
osvûÏení historick˘ch souvislostí ãeské
veﬁejné správy po V˘voji systémÛ veﬁejné správy od prof. Laciny a prof. âecháka.

JUDR. MARKÉTA ·TALMACHOVÁ
vedoucí Katedry správy a práva

4. RADA KATEDRÁLNÍ
5. RADA KATEDRÁLNÍ
Pro obor Veﬁejná správa
Katedra veﬁejné správy a práva sestavila okruhy ke státním závûreãn˘m
zkou‰kám tak, aby odpovídali na‰í pﬁedstavû o tom, jak vypadá prÛﬁez znalostmi
absolventa na‰eho oboru. Státnicové
okruhy jsou tedy, struãnû ﬁeãeno, pﬁehledem o v˘voji a souãasném stavu ãeské
veﬁejné správy, jako správy národní, ale
i správy evropské.
JestliÏe bychom mûli doporuãit, co se
ke státním závûreãn˘m zkou‰kám uãit,

Jak se pﬁipravit na státnice
z ekonomie
Státní závûreãná zkou‰ka z ekonomie ãeká na studenta z kaÏdého oboru
a nikdo se jí tedy nevyhne. Obsahuje
otázky z mikroekonomie a makroekonomie, pﬁiãemÏ student si vybere jen
jednu. Nároãnost zkou‰ky spoãívá pﬁedev‰ím v tom, Ïe osvojení ekonomie
není ani tak záleÏitostí dobré pamûti,
ale pﬁedev‰ím logického my‰lení

a pﬁedstavivosti, která se opírá o nûkteré prvky matematiky, zejména grafické znázornûní veliãin. Platí rovnûÏ,
Ïe mezi státní závûreãnou zkou‰kou
z ekonomie a vlastním studiem byl nejvût‰í ãasov˘ odstup 1,5 - 2,5 let.
Na na‰í katedﬁe jsme se proto zab˘vali otázkou, jak studentÛm co nejúãinnûji pomoci pﬁi pﬁípravû. Rozhodli jsme
se jít cestou spojení dlouhodobû prospû‰né a aktuálnû dÛleÏitého, konkrétnû pak poskytnout konzultace v návaznosti na pravidelné úterní besedy, na
kter˘ch prezentujeme v˘sledky odborné ãinnosti. První dvû konzultace tohoto typu budou 13. 1. a 20. 1. 2004
v aule Vltavská vÏdy od 16.00. Se tﬁetí
konzultací poãítáme v únoru a budeme
ji koncipovat na základû vyhodnocení
zku‰eností z prvních dvou. Od 17.20
pak bude návaznû pokraãovat vlastní
cyklus besed k teoretické problematice.
Proã volíme tuto formu, resp. co si
od tohoto spojení slibujeme? Vycházíme z toho, Ïe pﬁi pﬁípravû na státní

zkou‰ku z ekonomie je nejdÛleÏitûj‰í
dvojí: Jednak umût odli‰it podstatné
od nepodstatného a pochopit (nikoli
se jen nauãit!) to podstatné, o které se
lze opﬁít. Jednak vûdût, k ãemu ekonomické poznání je (studentÛm se
mnohem lépe uãí, kdyÏ chápou praktick˘ smysl svého snaÏení). V první
ãásti úterních setkání (od 16.00 do
17.20) pﬁipomeneme nejdÛleÏitûj‰ím
poznatky z ekonomie, ve druhé ãásti
(od 17.20) pak bude ﬁeã o posunech
v ekonomické teorii a jejích aktuálních
aplikacích.
Tím v‰ím chceme souãasnû pﬁispût
k realizaci Projektu absolvent. Pﬁedpokládáme, Ïe lze spojit na‰i asistenci pﬁi
pﬁípravû studentÛ na státní závûreãnou zkou‰ku s vytvoﬁením názorné
pﬁedstavy o tom, jak uÏiteãné mÛÏe
b˘t napojení absolventa na informaãní
servis poskytovan˘ na‰í vysokou ‰kolou. Jde o informaãní servis zaloÏen˘
na teoretické práci ve smûru ekonomie
produktivní spotﬁeby a jejích aplikacích
v oblasti sociálního investování, tj.
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o servis, kter˘ vychází z nov˘ch poznatkÛ a nov˘ch aplikací ekonomické
vûdy.

DOC. RADIM VALENâÍK, CSC.
vedoucí Katedry ekonomie
a veﬁejn˘ch financí

6. RADA STUDIJNÍ
Studujte a dostudujte ve standardní
dobû studia!
Pokud se Vám to náhodou nepodaﬁí,
pﬁijìte se poradit.
Mnoho zdaru pﬁi státních závûreãn˘ch bakaláﬁsk˘ch zkou‰kách.

Na shledanou na promoci!
BC. RADOSLAVA âERNÁ
ﬁeditelka odboru studijních
záleÏitostí

Cyklus besed poﬁádan˘ch KEVF zaujal
Hned od poãátku zimního semestru odstartovala na‰e katedra ekonomie a veﬁejn˘ch financí
(KEVF) cyklus besed na téma Sociální investování. Do doby napsání tohoto ãlánku se jich konalo pût - k nov˘m skriptÛm docenta Nahodila
Ekonomika veﬁejného sektoru, k mé broÏurce
Ekonomie produktivní spotﬁeby, k problematice
financování investic do vzdûlání, k problematice
reformy penzijního systému, k evropské ústavû.
Pﬁipraveny jsou dal‰í - k trvale udrÏitelnému rozvoji, metodám systematického my‰lení, oponentuﬁe grantového projektu Efektivnost investic do
lidského kapitálu, k pﬁípravû v˘uky mikroekonomie na magisterském stupni atd.
Besedy se konají vÏdy od 17.20 v aule Vltavská a trvají pﬁibliÏnû jako vyuãovací dvouhodinovka. Zpoãátku
jim na‰e katedra nedûlala pﬁíli‰ velkou reklamu, protoÏe jsme si nebyli jisti, zda bude dostateãn˘ zájem ze
strany studentÛ a také zda budeme mít dost sil, abychom v poﬁádání besed vytrvali. Ukázalo se, Ïe zájem
je dostateãn˘ a Ïe se otevírá cesta k tomu, aby se
z tûchto besed zrodil stál˘ teoreticko-praktick˘ semináﬁ,
kter˘ bude otevﬁen zájemcÛm z ﬁad studentÛ a pedagogÛ na‰í ‰koly, ale i odborníkÛm z jin˘ch pracovi‰È. Ti
se také jiÏ na semináﬁi zaãali objevovat. Dostavují se
i zájemci z jin˘ch kateder, zvlá‰tû nás potû‰il zájem kolegÛ z katedry jazykÛ, kter˘ jsme ani nepﬁedpokládali.
Nebo jin˘ potû‰iteln˘ fakt - jeden z na‰ich studentÛ
s sebou na semináﬁ pﬁivedl svého otce, odborníka na
pﬁíslu‰né téma. Celkovû b˘vá na semináﬁi pﬁítomno 3040 úãastníkÛ. Ti, co mají nejvût‰í zájem, ale také ãas,
se po skonãení oficiální ãásti besed zaãali scházet
v nedaleké pizzerii U TuãÀákÛ. MoÏná, Ïe vznikne tradice neformálních veãerních úterních setkání na tomto
pﬁíjemném místû.
Proã jsme vlastnû cyklus besed pﬁipravili a co od této
iniciativy oãekáváme? Hlavní dÛvod je spí‰e teoretick˘.
Pﬁi ﬁe‰ení jiÏ zmínûného grantového projektu se na‰í katedﬁe podaﬁilo dost v˘znamnû pokroãit v jedné oblasti

mikroekonomické teorie: Ukázat, Ïe ekonomické chování ãlovûka lze vztáhnout nejen k uÏitku, ale Ïe jej lze interpretovat i z hlediska role produktivních sloÏek spotﬁeby a maximalizace souãasné hodnoty jeho budoucí pﬁíjmu, kter˘ je produktivní spotﬁebou podmínûn. Tento krok
má ãetné aplikace právû v oblasti sociálního investování
(tj. v oblasti financování ‰kolství, zdravotnictví, rekvalifikací, ale i bydlení, penzijního systému, politiky zamûstnanosti atd. atd.). Zkrátka ukazuje se, Ïe dobrá teorie má
co ﬁíci praxi. (Podrobn˘ v˘klad této problematiky najde
zájemce v mé broÏurce.)
Cílem prvních besed bylo nûkteré v˘sledky propagovat, seznámit s nimi zájemce, pﬁitom tak, aby to pomohlo mj. tûm, co fini‰ují se zpracováním sv˘ch bakaláﬁsk˘ch
prací, pﬁíp. co budou zanedlouho volit jejich téma.
Úspûch prvních besed nás vybízí ke smûlej‰ím cílÛm dotáhnout úterní veãery do podoby pravidelného teoreticko-praktického semináﬁe, kde by se rodily a procházely první zkou‰kou ãi oponenturou nové my‰lenky. UmoÏnit zájemcÛm z na‰í ‰koly ale i odjinud, aby si sáhli aÏ na
‰piãku vûdeckého poznání v urãité vybrané oblasti, aby
byli u toho, kdyÏ se rodí, aby vidûli na vlastní oãi, jak se
dûlá vûda a jak se pﬁekraãují hranice stávajícího poznání. Myslím, Ïe na to máme a Ïe se to podaﬁí.
Ostatnû - má-li b˘t vysoká ‰kola dobrá, musí b˘t
v nûãem nejlep‰í; z toho, kde dokáÏe b˘t nejlep‰í, pak
vytûÏit maximum. Jde mj. i o to, aby byla zaloÏena dlouhodobá odborná tradice ﬁe‰ení problematiky sociálního
investování na na‰í ‰kole, aby se na‰e ‰kola stala
známá i ve svûtû a aby na‰i absolventi byli celoÏivotnû
vybavováni tûmi nejnovûj‰ími poznatky v dané oblasti.
To mj. pﬁedpokládá vytvoﬁení ‰piãkového t˘mu, ve kterém budou postupnû pﬁebírat ‰tafetu ti mlad‰í, ménû
opotﬁebovaní. Z ﬁady dÛvodÛ jsem optimista a jsem pﬁesvûdãen, Ïe se u nás na ‰kole takov˘ ambiciózní zámûr
podaﬁí realizovat. Ostatnû kaÏd˘ se mÛÏe pﬁijít podívat
kdykoli v úter˘ veãer a na základû toho odhadnout, jaké
jsou ‰ance. Téma sociálního investování je dost ‰iroké,
aby se do ﬁe‰ení problematiky mohl zapojit.
DOC. RADIM VALENâÍK, CSC.
vedoucí Katedry ekonomie a veﬁejn˘ch financí
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Byli jsme na veletrhu vzdûlávání
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Sokrates 2003
Ve dnech 9. - 11. listopadu 2003
se v prostorách Reprezentaãního
domu mûsta Mostu konal Veletrh
vzdûlávání „Sokrates 2003“.
Veletrhu se zúãastnilo celkem 39
vystavovatelÛ, kteﬁí pﬁedstavili nabídku stﬁedních ‰kol, stﬁedních odborn˘ch uãili‰È, vícelet˘ch gymnázií,
vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol, vysok˘ch
‰kol a dal‰ích vzdûlávacích institucí
Ústeckého kraje. Zúãastnila se i zahraniãní vzdûlávací instituce SBZ
Zwickau (SRN). Vysoké ‰koly reprezentovala Vysoká ‰kola finanãní
a správní - Studijní stﬁedisko Most
a V·CHT Praha.
Jedním z hlavních bodÛ programu
byl odborn˘ semináﬁ na téma „Uplatnûní absolventÛ ‰kol na trhu práce
v podmínkách Ústeckého kraje“. Semináﬁe se aktivnû úãastnila i V·FS.
Ing. Josef ·vec podal informace
o plánovan˘ch aktivitách V·FS
a svÛj pﬁíspûvek pﬁednesl PaedDr.
Václav Netolick˘. Jeho vystoupení
bylo velmi pﬁíznivû pﬁijato a hodnoceno jako jedno z nejlep‰ích.

pf
2004
T˘m mosteckého
stﬁediska
pﬁeje sv˘m
kolegÛm
a v‰em studentÛm
V·FS
hodnû vánoãní
pohody
a do nového
roku

2004
v‰e nejlep‰í.
10
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1. roãník burzy celoÏivotního
vzdûlávání na Kladnû
Ve dnech 12. 11. a 13. 11. 2003 probûhl v Kladnû 1.
roãník Burzy celoÏivotního vzdûlávání. Na této akci se
prezentovala gymnázia, stﬁední odborné ‰koly, vysoké
‰koly a dal‰í vzdûlávací instituce kladenského regionu.
V‰e probûhlo pod zá‰titou Úﬁadu práce Kladno. Na této
akci mûla samozﬁejmû i Vysoká ‰kola finanãní a správní
své zastoupení. Bûhem tûchto dvou dnÛ nav‰tívilo stá-

nek V·FS pomûrnû velké mnoÏství lidí, neboÈ akce byla
dopﬁedu propagována v regionálních médiích.
Dotazy náv‰tûvníkÛ se vztahovaly hlavnû k akreditovanému bakaláﬁskému studijnímu programu a moÏnosti
uplatnûní budoucích absolventÛ na trhu práce.
Velk˘ dík patﬁí studentÛm 2. roãníku prezenãního studia v Kladnû, konkrétnû sleãnû Michaele ·légrové
a panu Tomá‰ovi Kubíkovi, kteﬁí na této akci reprezentovali V·FS a studentskou obec.

MGR. EVA âERMÁKOVÁ
vedoucí stﬁediska v Kladnû

Z regionálního tisku
Poãátkem ﬁíjna jsem mûl redaktorovi Kladenského deníku odpovûdût
na 5 otázek. Odpovûdi byly obsáhlej‰í a tak zde zveﬁejÀuji odpovûì
pouze na jednu otázku, kterou povaÏuji za dÛleÏitou:
■ „Soudí‰, jako vysoko‰kolsk˘
kantor, Ïe Kladno má na to, stát
se akademick˘m mûstem?“
„Jsem pﬁesvûdãen, Ïe v brzké budoucnosti bude Kladno nejen krajsk˘m mûstem, ale i mûstem s pozoruhodnou úrovní vysokého ‰kolství.
Poznatky z pÛsobení na Vysoké
‰kole finanãní a správní mû k optimistickému tvrzení opravÀují. Studenti mají odpovûdn˘ pﬁístup ke studiu, úctu k poznání, vyzrálost a motivaci. Rodí se i zajímavé a hodnotné
diplomové práce, ve kter˘ch dokazují svoji pﬁipravenost aktivnû pﬁispût
k úspû‰nému zaãlenûní na‰eho hos-

podáﬁství a celého spoleãenského
systému do Evropské unie. Pozitivní
úlohu v tomto smûru sehrává i Regionální evropské informaãní stﬁedisko, které vysoká ‰kola zﬁídila spolu
se Statutárním mûstem Kladno. Nepochybuji, Ïe mnohé diplomové
práce nezÛstanou jen v archivu rektorátu ‰koly, ale budou publikovány
a v praxi vyuÏívány.“
Nad rámec nabídnuté odpovûdi
mohu uvést konkrétní pﬁíklady zpracovávan˘ch diplomov˘ch prací studentÛ kombinovaného studia veﬁejné správy. Potû‰itelné jsou dovednosti diplomatÛ, uplatnit teoretické
vûdomosti získané studiem, nebo
ãerpané z vûdeck˘ch pramenÛ,
v konkrétních podmínkách. Jmenovat moÏno napﬁ. práci analyzující v˘chovnû vzdûlávací úsilí ve vûznicích,
jako prostﬁedku pro snadnûj‰í uplatnûní propu‰tûn˘ch na trhu práce

i ve spoleãnosti. Nadûjnû se jeví
i práce, reagující na aktuální spoleãenskou potﬁebu, rozebírající moÏnosti zv˘‰ení kvalifikace a z toho plynoucí prestiÏe pracovníkÛ bezpeãnostních agentur.
Se zájmem je téÏ sledováno zpracování diplomové práce zab˘vající
se etikou veﬁejné správy. Souãasná
vlna kritiky a mnoÏství negativních
pﬁíkladÛ uvádûn˘ch ve sdûlovacích
prostﬁedcích, dávají nejen bohat˘
faktografick˘ materiál, k vyuÏití, ale
také pﬁesvûdãivû ukazují na aktuálnost problematiky. Jistû nebude ojedinûlé odhodlání studentÛ ‰koly kritizovan˘ stav zaãít mûnit.
Kvalitní diplomové práce, zejména
pokud budou, aÈ v celku, nebo v˘Àatcích, publikovány v odborném
tisku a v praxi vyuÏívány, mohou dokumentovat úroveÀ ‰koly a posilovat
její renomé. Úvodní poznatky jsou
v tomto smûru nadûjné.

PHDR. VLADIMÍR ·IKOLA, CSC.
externí lektor V·FS
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Jsou lep‰í...
Stejnû jako ve v‰ech pﬁedcházejících
akademick˘ch
letech,
a stává se to jiÏ podle mého názoru dobrou tradicí, pﬁi‰la V·FS
i v tom loÀském s ﬁadou novinek.
Jejich základním zámûrem je pﬁispût k jednoznaãnûj‰ímu, rychlej‰ímu a komplexnûj‰ímu naplÀování jejího základního kréda, vyjádﬁeném ve v‰ech jejích základních dokumentech a stále ve vût‰ím rozsahu se projevujícím v jejích ãinnostech i v celé její existenci.
Jednou z forem naplÀování tohoto
kréda je nespornû i snaha zamûﬁená
na zintenzivÀování aktivní participace studentÛ na celém komplexu Ïivota ‰koly i na v‰ech jeho jednotliv˘ch sloÏkách, prostû v‰ude tam,
kde se mÛÏe student nauãit více neÏ
v bûÏné v˘uce, resp. tam, kde mÛÏe
sv˘m svûÏím, nerutinním a neotﬁel˘m zpÛsobem pﬁispût k pozitivnímu
rozvoji, pochopitelnû v rámci sv˘ch
moÏností, pedagogické a vûdecké
práce ‰koly.

Optimální a obûma stranám pﬁiná‰ející nezanedbatelné v˘hody (vãetnû tûch vÏdy aÏ na prvním místû stojících pekuniárních) je spojení obou
uveden˘ch zámûrÛ v ãinnosti pomocn˘ch vûdeck˘ch sil, familiárnû
naz˘van˘ch „pomvûdi“. A právû ti
zaãali v minulém akademickém roce,
pﬁesnûji pﬁedev‰ím v jeho letním semestru, pracovat i u nás.
Abychom zabezpeãili, Ïe ãinnost
pomvûdÛ bude maximálnû transparentní, efektivní a pﬁínosná pro obû
strany, pﬁipravili jsme pro nû, po diskusích na úrovni vedoucích kateder
i vedení ‰koly, urãit˘ algoritmus pro
jejich pﬁijímání, zpracování plánÛ
práce, urãování jejich pﬁím˘ch spolupracovníkÛ (vedoucích) z ﬁad pedagogÛ, kontroly a vyhodnocování dosaÏen˘ch v˘sledkÛ i odmûÀování.
A ukázalo se, Ïe právû tato pﬁíprava
i stálá pozornost a péãe ze strany urãen˘ch ãlenÛ kateder na stranû
jedné, a na druhé pak skuteãn˘
zájem o urãenou a zároveÀ i zvolenou práci a její peãlivé provádûní
vedlo k tomu, Ïe u pﬁeváÏné vût‰iny

pomvûdÛ je moÏné dosaÏené v˘sledky hodnotit známkou „v˘bornû“,
i kdyÏ o takovou formu hodnocení
tady vÛbec nejde. Vût‰ina z nich projevila zájem o moÏnost v ní pokraãovat i v dal‰ím roce.
Nakonec snad pár faktÛ. V akademickém roce 2002/2003 pracovalo
ve funkci pomvûda 16 studentÛ,
z nichÏ 14 se vûnovalo ﬁe‰ení „katedrálních“ úkolÛ z oblasti pedagogické i vûdy a v˘zkumu a 2 velmi úspû‰nû spolupracovali na „celo‰kolském“ úkolu - pﬁíprava a zpracování
studijních opor pro distanãní studium. A co pro dal‰í období. Abychom
vyuÏili v‰echny získané zku‰enosti
pro dal‰í zlep‰ení ãinnosti v této oblasti, abychom dosáhli je‰tû lep‰ích
v˘sledkÛ a pﬁedev‰ím, aby byl stále
vût‰í zájem o tuto formu spolupráce
mezi studenty a pedagogy, mezi studenty a ‰kolou, protoÏe právû tito
studenti jsou ti lep‰í. A kdo by nechtûl b˘t lep‰í?
DOC. ING. ANTONÍN KUBÍâEK, CSC.
prorektor pro pedagogickou práci

Pomocné vûdecké síly
Katedra veﬁejné správy a práva vybrala v rámci v˘bûrového ﬁízení tﬁi studenty, kteﬁí pracovali v uplynulém
akademickém roce na katedﬁe jako pomocné vûdecké
síly - Lucie Kolenová, Oldﬁich Glötzer, Jan Pod‰kubka.
Katedra stanovila oblast práce pomocn˘ch vûdeck˘ch sil
na základû potﬁeb katedry a na základû oblasti zájmu
prezentovaného jednotliv˘mi uchazeãi o práci pomocné
vûdecké síly. Hlavní oblasti ãinnosti pomocn˘ch vûdeck˘ch sil byly dvû - pﬁíprava podkladÛ pro publikaci o v˘voji veﬁejné správy, pﬁipravovanou katedrou a zmapování informaãních zdrojÛ a cizojazyãné literatury z oblasti
demografie a regionálních vûd. Konkrétní cíle práce pomocn˘ch vûdeck˘ch sil byly stanoveny takto:
1.rDokumentace k v˘voji správního ãlenûní âeské republiky po roce 1945
- územní ãlenûní a jeho zmûny
- kompetence územních orgánÛ veﬁejné správy
a jeho zmûny
2.rDokumentace k právním pﬁedpisÛm upravujícím kompetence obecních úﬁadÛ s roz‰íﬁenou pÛsobností
v oblasti pﬁenesené pÛsobnosti
3.rVytvoﬁení pﬁehledu zmûn v obsazení, názvech a kompetencích ústﬁedních správních orgánÛ po roce 1945
- soustava ústﬁedních správních orgánÛ v létech 1945
aÏ 1960
- soustava ústﬁedních správních orgánÛ v létech 1960
aÏ 1968
- soustava ústﬁedních správních orgánÛ v létech 1968
aÏ 1990
- v˘voj soustavy ústﬁedních správních orgánÛ v 90. letech minulého století do souãasnosti
4.rDokumentace k problému místní normotvorby - nálezy
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Ústavního soudu âR, dokumentace k ãinnosti soudÛ
v oblasti správního soudnictví
5.rZmapování informaãních zdrojÛ a soupis cizojazyãné
literatury z oblasti demografie
6.rSoupis odborné ãeské a cizojazyãné literatury z oblasti regionálních vûd
Pomocné vûdecké síly pracovaly ãásteãnû s vyuÏitím
informaãních zdrojÛ v prostorách ‰koly, pﬁedev‰ím pak
s vyuÏitím externích informaãních zdrojÛ ústavních orgánÛ a knihovních fondÛ. Práce pomocn˘ch vûdeck˘ch sil
pﬁi dokumentaci v˘voje správního ãlenûní a v˘voje soustav ústﬁedních správních orgánÛ vyÏadovala mnohdy
znaãnou dávku invence, neboÈ dohledání nûkter˘ch, katedrou poÏadovan˘ch údajÛ, bylo znaãnû obtíÏné.
PÛsobení pomocn˘ch vûdeck˘ch sil na katedﬁe lze
hodnotit jako pﬁínosné pro obû strany. Katedra získala
úãinnou pomoc pﬁi práci na pﬁipravované publikaci a dÛleÏité podklady pro ãinnost katedry pedagogickou i v˘zkumnou v oblasti demografie a regionálních vûd. Pomocné vûdecké síly si, jak doufáme, osvojili nové metody práce, zejména práce s prameny, a v oblastech
svého zájmu získaly nové kontakty a poznatky.
Katedra veﬁejné správy a práva spolupracovala v uplynulém akademickém roce také s pomocn˘mi vûdeck˘mi
silami z katedry ﬁízení podniku a to pﬁi pﬁípravû studijní
podpory pro distanãní studium. Práce tûchto pomocn˘ch
vûdeck˘ch sil byla pro ãleny katedry, kteﬁí studijní oporu
pﬁipravovali, velkou pomocí.

JUDR. MARKÉTA ·TALMACHOVÁ
vedoucí Katedry veﬁejné správy a práva
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Vysoká ‰kola finanãní a správní vyhla‰uje soutûÏ na

ZNùLKU V·FS
ZADÁNÍ:

SloÏení (resp. pﬁevzetí) melodie a otextování písnû, která
se stane znûlkou V·FS a souãástí její firemní kultury.

PODMÍNKY:

• V˘bûrového ﬁízení se mÛÏe zúãastnit jakákoli osoba ãi skupina osob (pﬁedpokládáme, Ïe to
budou nejspí‰e studenti, zamûstnanci ãi pﬁíznivci V·FS).
• SoutûÏící mohou odevzdat buì melodii, nebo text, nejlépe v‰ak obojí.
• Autorizované pﬁíspûvky do soutûÏe se odevzdávají v elektronické podobû (text), v listinné podobû (text, notov˘ záznam), na audiokazetû, videokazetû ãi CD.
• Termín odevzdání: do 31. 1. 2004.

ROZHODOVÁNÍ:

O vítûzi rozhodne komise V·FS, která se bude skládat ze studentÛ a zamûstnancÛ V·FS
a odborníkÛ z umûleck˘ch kruhÛ a sféry P.R., ve které nesmûjí b˘t zastoupeni autoﬁi pﬁíspûvkÛ.
Zasedání této komise bude veﬁejné a termín zasedání v pﬁedstihu zveﬁejnûn.

OHODNOCENÍ:

Vítûz obdrÏí odmûnu.

VyÏádané pﬁíspûvky budou vráceny.

Kontaktní osoba: Lenka Plachá, sekretariát G¤ V·FS
E-mail: lenka.placha@vsfs.cz
Tel.: 222 714 303
Vlkova 12, 130 00 Praha 3

T i p y n a Vá n o c e
Chcete nûkomu udûlat radost
sv˘m vlastnoruãnû vyroben˘ch
dárkem? Pak zkuste:
V¯ROBA RUâNÍHO PAPÍRU
Z hotového papíru, kter˘ si vlastnoruãnû pﬁipravíte, mÛÏete vyrobit
pﬁekrásné obaly, pﬁání nebo napﬁíklad desky na kníÏky. Budou pÛsobit
drsn˘m pﬁírodním vzhledem.
Budete potﬁebovat:
■ star˘ papír napﬁíklad z kartónov˘ch krabic, balicí papír, hedvábn˘ papír atd. Novinov˘ papír je
nevhodn˘.
■ mísu na papírové tûsto, mixér,
staãí ruãní, ponorn˘
■ dvû desky na lisování
■ nûjakou savou látku
■ rozliãné závaÏí
■ lisované rostlinky, obrázky z ãasopisÛ, barevné nitû a provázky
nebo útrÏky papírkÛ na ozdobu
(není nutné)

Postup:
1. Such˘ star˘ papír natrháme na
malé kousky, vloÏíme do mísy a zalijeme vodou. Papír necháme ve
vodû mûknout asi 12-24 hodin.
2. Rozmoãen˘ papír rozmixujeme
i s vodou na ka‰i. Barva ka‰e závisí
na pouÏitém materiálu, ale dá se
mûnit pﬁidáním jakékoliv rozpustné
barvy. Papírové tûsto mÛÏeme také
oÏivit lístky kvûtin, kousky nití nebo
kousíãky barevného papíru a obrázky z ãasopisÛ, ale tyto pﬁísady vmícháme aÏ do hotové hmoty.
3. Pﬁipravíme si podkladovou
desku, na ni rozprostﬁeme savou
látku a na látku poloÏíme list ãistého
balicího papíru.
4. Papírovou hmotu lehce vymaãkáme a na pﬁipravenou desku s látkou a papírem ji rozprostﬁeme ve
vrstvû silné asi 3 mm. Papírové
tûsto mÛÏeme rozprostﬁít rovnou do
poÏadovaného tvaru a hotov˘ papír

potom nemusíme stﬁíhat. S nepravideln˘mi okraji vypadá lépe.
5. Chceme-li ná‰ papír nûjak
ozdobit, uãiníme tak pﬁed zatíÏením.
Na hmotu mÛÏeme tﬁeba ledabyle
rozmístit barevné okvûtní lístky nebo
nitû a papírky. Taky mÛÏeme k ozdobení pouÏít lisovanou rostlinku, ãtyﬁlístek pro ‰tûstí nebo nûjak zajímavû
stoãen˘ provázek.
6. Hmotu potom pﬁikryjeme sav˘m
papírem, látkou a destiãkou a rovnomûrnû zatíÏíme závaÏím, napﬁíklad
knihami, nádobou s vodou apod.
Takto lisujeme nûkolik hodin.
7. Z vylisovaného papíru sejmeme
závaÏí a su‰íme tﬁeba na topení. Nakonec vloÏíme hotov˘ papír mezi dva
ãisté suché listy papíru a dosu‰íme
Ïehliãkou.
Z dostupn˘ch pramenÛ sestavila

LUDMILA DZUMPELOVÁ,
komunikace a PR
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prof. Ing. Robert Holman, CSc.
ãlen akademické rady V·FS; ãlen Katedry ekonomie a veﬁejn˘ch
financí, sekce Ekonomie a ekonomick˘ch teorií na V·FS;
vedoucí Katedry ekonomick˘ch teorií na V·E
■rNa V·E vedete Katedru ekonomick˘ch teorií, na na‰í ‰kole jste
ãlenem sekce Ekonomie a ekonomick˘ch teorií. MÛÏete porovnat
obsah a formu v˘uky v tûchto
dvou ‰kolách, veﬁejné a soukromé? Nebo není rozdílu?
Zaãal jsem na V·FS uãit makroekonomii teprve v leto‰ním zimním
semestru. Zatím se mnû Ïádné v˘znamnûj‰í rozdíly mezi V·E a V·FS
nejeví.
■rDozvûdûli jsme se, Ïe jste také
ekonomick˘m poradcem prezidenta âR. PﬁibliÏte prosím trochu tuto funkci ãtenáﬁÛm.
Pro pana prezidenta pﬁipravuji
rÛzné ekonomické anal˘zy podle
jeho potﬁeby. âasto pﬁipomínkuji zákony s ekonomickou problematikou.
■rJak byste charakterizoval vládu
Vladimíra ·pidly?
Souãasná vláda je nesourod˘m
slepencem politick˘ch stran, které
mají odli‰né ideologické ukotvení.
Divím se, Ïe mohly vytvoﬁit vládu,
a myslím, Ïe od této vlády nelze oãekávat Ïádné v˘sledky.
■rJste v zajetí ekonomie! Pﬁedná‰íte ekonomii, pí‰ete ãlánky
s tematikou dûjin ekonomického my‰lení, jste autorem uãebnice Ekonomie. OvlivÀuje ekonomie vá‰ osobní Ïivot?
Musím dûlit svÛj ãas mezi ekonomii a rodinu, coÏ je nûkdy obtíÏné,
protoÏe práce je hodnû.
■rDûkanem fakulty V·E vám bylo
v roce 2002 vyt˘káno poru‰ení
standardÛ v˘uky ekonomie.
MÛÏete nám pﬁiblíÏit, v ãem byla
podstata problému a jak vá‰
spor dopadl?
Podstatou sporu bylo to, Ïe standardy ekonomie, tak jak byly na V·E
vytvoﬁeny, pﬁedepisovaly uãitelÛm
obsah i zpÛsob v˘kladu látky do nejmen‰ích podrobností. Respektovat
standardy znamenalo, Ïe uãitel nemohl uplatnit ve v˘uce vlastní pﬁístupy a názory. Nynûj‰í dûkan spor vyﬁe‰il tak, Ïe standardy prohlásil
pouze za doporuãen˘, nikoli závazn˘ materiál.
■rKde podle Vás zaãíná a konãí
akademická svoboda akademického pracovníka?
Akademická svoboda pro mû zna-
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■rJste ãlenem akademické rady
V·FS, co to pro Vás znamená?
Îe budu mít moÏnost více poznat
tuto ‰kolu a snad i pﬁispût k jejímu
dobrému jménu a prestiÏi.
■rJak hodnotíte rozvoj V·FS a její
postavení na trhu s vysoko‰kolsk˘m vzdûláváním?
Existenci a úspûch V·FS povaÏuji za obdivuhodné dílo nad‰en˘ch
lidí, kteﬁí tuto ‰kolu vytvoﬁili. Vím, Ïe
jde o nejvût‰í a nejúspû‰nûj‰í soukromou vysokou ‰kolu u nás a moc
bych si pﬁál, aby se právû ona stala
dÛkazem Ïivotaschopnosti a vitality
soukromého ‰kolství.
■rKolik studentÛ u Vás osobnû
prÛmûrnû neuspûje u zkou‰ek?
PrÛmûrnû asi tak 15 %. Jsou u nás
i pﬁísnûj‰í uãitelé.

vûk: 50 let
ve znamení stﬁelce
stav: Ïenat˘, 2 syny
mená moÏnost uãit podle nejnovûj‰ích poznatkÛ vûdy a moci ve v˘uce
vyjadﬁovat vlastní názory.
■rMyslíte si, Ïe âR je jiÏ ekonomicky pﬁipravena na vstup do
EU?
Myslím, Ïe âR je ekonomicky pﬁipravena stát se souãástí spoleãného
evropského trhu. Není ale pﬁipravena pﬁevzít spoleãnou mûnu euro.
K tomu by musela b˘t ãeská ekonomika mnohem více integrována s vyspûl˘mi zemûmi EU.
■rMohou studenti pﬁispût k lep‰í
ekonomické situaci v âR?
Mohou, pokud se nauãí rozumût
ekonomick˘m procesÛm. Obávám
se, Ïe star‰í generace ekonomÛ,
manaÏerÛ i politikÛ je stále je‰tû zatíÏena nesprávn˘m ekonomick˘m
uvaÏováním, zejména pﬁedstavami,
Ïe vláda umí ﬁe‰it ekonomické problémy státními zásahy, místo aby
dala vût‰í prostor soukromému podnikání a trÏní konkurenci.
■rCo byste chtûl vzkázal studentÛm?
Îe ekonomie je krásná vûda a stojí
za to ji studovat.

■rZaÏil jste také Vy bûhem sv˘ch
studií neúspûch u zkou‰ky?
ZaÏil, ale uÏ si ani nepamatuji,
z ãeho to bylo. Musím ale ﬁíct, Ïe
jsem byl dobr˘ student.
■rCo by Vás v Ïivotû je‰tû pﬁekvapilo?
Jistû mû v Ïivotû je‰tû pﬁekvapí
spousta vûcí. Kdybych vûdûl jaké,
nebylo by to pﬁekvapení.
■rV ãem jste nejlep‰í?
Myslím, Ïe mám komparativní v˘hodu v psaní ekonomick˘ch textÛ.
Tím ale nechci ﬁíci, Ïe jsem v tom
nejlep‰í na svûtû.
■rKdo se stará u vás doma o peníze?
Já se snaÏím je vydûlávat a rodina, jak uÏ to b˘vá, se snaÏí je utrácet.
■rProzraìte, prosím, nûco o své
rodinû...
Jsem Ïenat˘ a mám dva syny.
Jsme úplnû normální rodina.
■rVzpomínáte si je‰tû na svou
první lásku?
Kdo by nevzpomínal. Ale je to uÏ
dávno.
■rJak trávíte volné chvíle?
Nejradûji s rodinou. Obãas chodím
plavat.
■rJaké je va‰e Ïivotní krédo?
Pﬁiznám se, Ïe Ïádné krédo
nemám.

Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA
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Ing. Miroslava SpÛrová
ãlenka dozorãí rady V·FS; zamûstnána v Appian Group
jako vedoucí oddûlení podpÛrn˘ch agend
■rJak z pozice ãlenky dozorãí
rady hodnotíte dosavadní v˘voj
V·FS?
Raketov˘ start, dynamick˘ tﬁílet˘
v˘voj a cca 2000 studentÛ ve ‰kolním roce 2003/4 - to je myslím úctyhodn˘ v˘kon a zároveÀ i velk˘ závazek.
■rV·FS je mladá, dynamicky se
rozvíjející soukromá V·. Jak si
pﬁedstavujete její dal‰í v˘voj?
Vidíte nûjaká rizika?
UdrÏet si pozici, kterou jiÏ jako
„mladá“, získala a k pﬁívlastku „úspû‰ná“ pﬁipojit dal‰í - „prestiÏní“.
■rJaké je va‰e pÛvodní povolání?
InÏen˘r ekonomie.
■rKdybyste jako babiãka chtûla
pozdûji poradit sv˘m vnouãatÛm ve v˘bûru vysoké ‰koly, radila byste spí‰e soukromou
nebo veﬁejnou? Podle ãeho
byste vybírala?
Moje doporuãení bude ovlivÀovat
právû ten pﬁívlastek „prestiÏní“, protoÏe ten, podle mého názoru, získá
ta ‰kola, jejíÏ absolutorium dává absolventÛm ‰iroké moÏnosti k jejich
dal‰ímu Ïivotnímu uplatnûní kdekoliv
na svûtû.
■rJste spokojena v zemi, ve které
Ïijete?
Ne na 100 % a je mi to líto. Okrádání na ulicích, vykrádání v‰eho prostû malá bezpeãnost pro lidi i majetek - to mne dost vytáãí.
■rKteré státy jste nav‰tívila a kde
se Vám nejvíce líbilo?
Tûch státÛ bylo v poslední dobû
pomûrnû hodnû aÈ uÏ v Evropû, Asii
nebo v Severní Americe, ale nejvíce
se mi opravdu líbí v Praze a v Ratajích na Sázavû.
■rDokázala byste Ïít bez moderních vymoÏeností svûta?
Myslím si, Ïe ne, protoÏe se pro
nás stávají naprostou samozﬁejmostí.

vûk: v nejlep‰ích letech; ve znamení panny
stav: vdaná, 2 dcery a 5 vnouãat
Pﬁekonávat sama sebe, hlavnû ve
sportovních aktivitách, kde to zaãíná
b˘t ãím dál obtíÏnûj‰í.
■rJak˘ je Vá‰ názor na uplatnûní
Ïen ve vedoucích pozicích? Je
rozdíl mezi muÏem-manaÏerem
a Ïenou-manaÏerkou?
Já si myslím, Ïe „cesty“ Ïen do vedoucích pozic jsou ãasto mnohem
del‰í a sloÏitûj‰í, a proto také, kdyÏ jí
Ïena dosáhne, je vût‰inou opravdu
„dobrá“. A úsloví „bûda muÏÛm, kter˘m Ïena vládne“ , to uÏ dnes snad
nikdo nemyslí váÏnû.
■râím si vût‰inou dûláte radost?
Pobytem s m˘mi pûti vnouãaty.
■r¤ídíte se nûjakou ekonomickou
pouãkou ve svém Ïivotû?
Ne.

■rZaÏila jste nûkdy profesní zklamání?
Ano, ale je to opravdu uÏ hodnû
dávno, a kdyÏ o tom s odstupem
ãasu pﬁem˘‰lím, nastartovalo to
vlastnû mou dne‰ní kariéru.
■rVá‰ oblíben˘ politik, sportovec,
herec, muzikant?
Winston Churchil, Martina Navrátilová, Rudolf Hru‰ínsk˘, Louis Armstrong.
■rVa‰e oblíbená kniha?
Je jich více, dﬁíve to byly tﬁeba Remarqueovy romány, dnes jednoznaãnû vede MilerÛv
Krteãek
a v‰echna jeho dobrodruÏství. Sdílíme je a obdivujeme je spolu s m˘mi
vnouãaty.
■rCo myslíte, Ïe by nemûl ãlovûk
v Ïivotû nikdy ztratit?
Vlastní tváﬁ.

■rVzpomínáte si je‰tû na svou
první lásku?
Na tu se snad nikdy nezapomíná,
i kdyÏ 40 let je dlouhá doba.

■rJak˘ je Vá‰ vztah k penûzÛm?
Jsou nutné k Ïivotu, ale ne uÏ tolik
k lidskému ‰tûstí. I kdyÏ...

■rJe nûco, co neovládáte a vyloÏenû Vás, „‰tve“, Ïe to tak je?
Je toho samozﬁejmû hodnû, ale
zase mû to aÏ tak ne‰tve.

■râím jste chtûla b˘t, kdyÏ jste
byla dítûtem?
Cestovatelkou.

■rMáte nûjaké Ïivotní krédo?
Chci praktikovat heslo: „Îít a uÏít“ ,
ale ne vÏdy se mi to daﬁí.

■rJe nûco, co byste se chtûla
je‰tû nauãit?

■rRiskujete ráda?
Do bezpeãn˘ch mezí.

Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA
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D r. A l a n K r a u t s t e n g l , P h . D .
prorektor pro vûdu a v˘zkum a vedoucí
katedry matematiky a statiky V·FS
■rPÛsobíte jiÏ 4 mûsíce ve funkci
prorektora pro vûdu a v˘zkum,
kam podle vás smûﬁuje V·FS
a kam aÏ byste ji chtûl posunout?
Tato ‰kola se za krátkou dobu své
existence dokázala úctyhodn˘m
zpÛsobem dostat do ãela soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol a v souãasnosti
se nachází v klíãovém období pro
svÛj dal‰í rozvoj. Pro dal‰í posun
vpﬁed je nezbytné, abychom na‰im
studentÛm nejen nabízeli ‰iroké
spektrum kvalitních studijních programÛ, vãetnû studia v angliãtinû,
ale také abychom jim umoÏnili ovlivÀovat v˘voj této ‰koly a souãasnû
pociÈovat spoluodpovûdnost za
tento v˘voj. Dále je tﬁeba vytvoﬁit
mezinárodní síÈ spolupracujících vysok˘ch ‰kol, umoÏÀující zahraniãním
studentÛm a pedagogÛm studovat
a vyuãovat u nás et vice versa, spolupoﬁádat konference a semináﬁe
a podílet se na speciálních projektech. V oblasti vûdy a v˘zkumu je
myslím reálné dostat tuto ‰kolu na
‰piãku v nûkter˘ch, logicky mezioborov˘ch aktivitách a velmi intenzivnû
prosazovat, v tûchto zemûpisn˘ch
‰íﬁkách ne aÏ tak obvyklé, úzké propojení s praxí. Tato ‰kola v Ïádném
pﬁípadû nechce a nebude pouh˘m
útoãi‰tûm neúspû‰n˘ch uchazeãÛ
o studium na veﬁejn˘ch vysok˘ch
‰kolách; naopak, má nesmírn˘ potenciál stát se nejprogresivnûj‰í
a mezinárodnû respektovanou vysokou ‰kolou u nás.
■rNa ãem v souãasné dobû V·FS
pracuje?
Budu hovoﬁit za oblast své kompetence. Podporujeme vûdecko-v˘zkumnou ãinnost na katedrách
a v celo‰kolním mûﬁítku, intenzivnû
jednáme s pﬁedstaviteli praxe na
téma komerãnû vyuÏitelného v˘zkumu, Ïádáme o nejrÛznûj‰í granty na
úrovni tuzemské, evropské i celosvûtové a prÛbûÏnû vytváﬁíme a aktualizujeme databázi v‰ech tûchto
moÏností, spolupracujeme s celou
ﬁadou v˘znamn˘ch organizací jako
napﬁ. Americkou obchodní komorou
v âR, Fullbrightovou komisí, Czechinvestem, rÛzn˘mi ministerstvy,
úﬁady ãi agenturami, intenzivnû jednáme s mnoha evropsk˘mi a americk˘mi vysok˘mi ‰kolami, pﬁipravu-
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studenti V·FS moÏnost zahraniãních stáÏí ãi pobytÛ?
O tom nepochybujte.
■rZastﬁe‰ujete projekt Absolventi
V·FS. Na co se mohou budoucí
absolventi na‰í ‰koly tû‰it?
Základní my‰lenkou je princip celoÏivotní sounáleÏitosti vysoké ‰koly
se sv˘mi absolventy. Zaãíná pomocí ‰koly pﬁi pﬁechodu do zamûstnání
a pokraãuje dal‰í spoluprací, která
má mnoho forem a pﬁiná‰í obûma
stranám velké benefity. Podrobnûji
bych se k tomuto tématu rád vrátil na
stránkách nûkterého z pﬁí‰tích ãísel.
■rKolik ﬁeãí ovládáte?
Aktivnû pût, navíc jednu pasivnû.

vûk: 36 let
ve znamení kozoroha
stav: Ïenat˘, 2 dcery
jeme se na spolupráci s Asií, atd.
Pro na‰e a zahraniãní studenty pﬁipravujeme anglické studium, iniciujeme ustanovení Rady studentÛ,
pracujeme na projektu Absolventi.
Do na‰í knihovny jsme úspû‰nû zavedli knihovní informaãní systém,
dokonãujeme katalogizaci v‰ech na‰ich knih podle mezinárodního standardu, zprÛhlednili jsme akviziãní
a v˘pÛjãní systém. Za katedru matematiky a statistiky jsme zahájili jednání se zástupci na‰ich pﬁedních
bank na téma matematického modelování v klasickém a investiãním
bankovnictví a statistick˘ch anal˘z.
V‰echny tyto v˘sledky by nebyly
moÏné bez ãinnosti sehraného
t˘mu, kter˘ pracuje velmi efektivnû,
profesionálnû a s vysok˘m nasazením, t˘mu, kterému patﬁí moje uznání a dík.
■rJe nûco, co vás na va‰í souãasné práci pﬁekvapilo?
Pﬁíjemná i nepﬁíjemná pﬁekvapení
ãekají na ãlovûka v‰ude. DÛleÏité je
b˘t schopen si neoãekávané skuteãnosti zanalyzovat a pruÏnû na nû reagovat.
■rJako prorektor pro vûdu a v˘zkum navazujete kontakty se
zahraniãními V·. Budou mít

■rKdy jste zaãal studovat cizí jazyky?
V ‰esti letech.
■rOd r. 1990 jste pÛsobil v USA.
MÛÏete ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit toto
období?
Ve Spojen˘ch státech jsem proÏil
tﬁetinu svého Ïivota, zaÏil jsem tam
toho opravdu hodnû, vãetnû práce
ãí‰níka v horském resortu státu New
York ãi dabingu v Kalifornii, narodila
se mi tam star‰í dcera, mám v Americe spoustu pﬁátel i míst, která mám
moc rád. Po absolutoriu MFF UK
jsem mûl to veliké ‰tûstí, Ïe si mû
jako svého doktorského studenta vybral jeden z nejvût‰ích Ïijících matematikÛ svûta profesor Varga pÛsobící na universitû v Kentu. K získání
doktorátu bylo tﬁeba kromû splnûní
poãtu kreditÛ a absolvování nezbytn˘ch pﬁedmûtÛ sloÏit ostré kvalifikaãní zkou‰ky a pozdûji neménû ostré
zkou‰ky kandidátské. Teprve potom
pﬁi‰la na ﬁadu identifikace problému,
na kter˘ soudobá vûda neznala odpovûì. Jako VargÛv student jsem
nemûl nárok na „standard“ a dostal
jsem k vyﬁe‰ení otázku, kterou se
lidé marnû pokou‰eli zodpovûdût po
25 let. TakÏe jsem se buì mohl proslavit nebo si sbalit kufry, nic mezi
tím. Nakonec v‰e dobﬁe dopadlo
a vyﬁe‰ení tohoto problému mi
kromû insignií doktorského stavu pﬁineslo i vítûzství v (nûkolikasetuchazeãovém) konkursu na katedru matematiky na Case Western Reserve
University, jedné z nejlep‰ích tech-

nick˘ch universit vÛbec, a moÏnost
pracovat na problémech, které vût‰ina z nás zná z kanálu Discovery. Po
dvou a pÛl letech nesmírnû zajímavé
práce mi vypr‰el kontrakt a já jsem
si ze v‰ech nabídek vybral katedru
matematiky na Black Hills State University v horském mûsteãku Spearfish na rozhraní JiÏní Dakoty, Montany a Wyomingu, v blízkosti pûti národních parkÛ. Pro rodinu s dvoumûsíãním dítûtem velmi klidné a pohodové místo. Ve stejné dobû na University of Puerto Rico bylo zahájeno
mé profesorské jmenovací ﬁízení. Mimochodem, pro vûdeckou radu,
která jmenování rektorovi navrhuje,
je vûk adepta naprosto irrelevantní,
podstatné jsou vûdecké ãlánky
a dopad v˘sledkÛ na rozvoj vûdy,
prestiÏ ãasopisÛ, které je publikovaly, posudky nezávisl˘ch rozhodãích
na tyto v˘sledky, vystoupení na mezinárodních konferencích, vedení
doktorandÛ, ale také hodnocení
pﬁedná‰ek a zpÛsobu v˘uky adeptov˘mi studenty. Po jmenování jsem
odjel na Puerto Rico a poslední ãást
svého pobytu v U.S.A. jsem tedy
strávil ve slunném Karibiku a pod
okny mé kanceláﬁe mi rostl mangovník.
■r¤íká se, Ïe jste pÛsobil
v NASA. Jakou funkci jste tam
zastával?
Rád bych to upﬁesnil. Case Western Reserve University je díky své
prestiÏi jedním z „dvorních“ akade-
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mick˘ch partnerÛ NASA. V rámci
ãinnosti katedry matematiky jsem
mûl moÏnost se na ﬁe‰ení problémÛ
formulovan˘ch NASA podílet, ale
zÛstával jsem zamûstnancem university.

logii a v souãasné dobû je doma
s dûtmi. Mé star‰í dceﬁi Karolínû
Annû je ãtyﬁi a pÛl roku a mlad‰í Stefanii Emû budou dva. V‰echny tﬁi mé
drahé dámy jsou mi v Ïivotû velkou
oporou.

■rJste spokojen v zemi, ve které
nyní Ïijete?
Ano jsem. Hlavní dÛvod mého návratu z Ameriky, a vûﬁte, neÏilo se mi
tam ‰patnû, byl ten, Ïe tady v âechách jsem doma a evropsk˘ Ïivotní
styl je mi bliÏ‰í. To, Ïe v oblasti fungování vysokého ‰kolství a pﬁístupu
spoleãnosti k nûmu, mÛÏeme Americe dost závidût, je vûc dal‰í, a já povaÏuji za automatické sv˘mi zku‰enostmi této ‰kole pomoci.

■rVzpomínáte si je‰tû na svou
první lásku?
Já si vzpomínám na v‰echny své
lásky. S dûvãaty jsem zaãal asi ve
dvou letech a se svou první láskou
jsem proÏil za laskavého a nevtíravého dohledu své milované babiãky
krásné pﬁed‰kolní dûtství.

■rVa‰e dcery se narodily v USA?
Jaké mají obãanství?
Star‰í dcera se narodila v U.S.A.,
má americk˘ pas; mlad‰í dcera se
uÏ narodila v Praze.
■rMáte nûjaké koníãky kromû
vûdy, v˘zkumu a matematiky?
·achy, divadlo, hudbu, film. Cestování je pro mû v tuto chvíli atraktivní hlavnû po âechách. Jsem sbûratelem stﬁíbrn˘ch staroÏitností
a v domû ve v˘chodních âechách
pûstuji aloe.
■rProzraìte, prosím, nûco o va‰í
rodinû...
Moje Ïena Karolína je o osm let
mlad‰í, vystudovala klinickou toxiko-
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■rJaké je va‰e Ïivotní krédo?
Myslím si, Ïe Ïádn˘ cíl není pﬁíli‰
velk˘, aby ho lidsk˘ intelekt a píle
nemohly dosáhnout. Nûco podobného uÏ ostatnû napsal Seneca ml.
(„Nihil est tam difficile et arduum
quod non humana mens vincat“).
Domnívám se, Ïe kaÏdou, i zdánlivû
sebenev˘znamnûj‰í, práci by ãlovûk
mûl buì dûlat na sto procent anebo
ji nedûlat vÛbec. A s kaÏd˘m ãlovûkem, bez ohledu na postavení ve
spoleãnosti, jednat slu‰nû a s úctou,
neboÈ arogance je jen ‰patná maska
vlastní neschopnosti.
■râeho byste chtûl v Ïivotû dosáhnout?
Chtûl bych, aÏ se za sebou v Ïivotû ohlédnu, aby se bylo na co dívat.
Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA

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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Podivná reforma
dÛchodového systému
Obyvatelstvo âeské republiky stárne. To je prokazatelná skuteãnost. Pro období nejbliÏ‰ích nûkolika let je vysoce pravdûpodobné,
ba skoro jisté, Ïe souãasn˘ trend míﬁící ke stárnutí tuzemské populace bude pokraãovat. Jaká bude vûková struktura ãeského obyvatelstva ve vzdálené budoucnosti - napﬁíklad za tﬁicet let - to ov‰em
nikdo v tuto chvíli neví. A vûdût to ani nemÛÏe. LedaÏe bychom pﬁedpokládali, Ïe nûkter˘ ze smrtelníkÛ je nadán v‰evûdoucností a umí
neomylnû z rÛznû pravdûpodobn˘ch alternativ budoucího populaãního v˘voje s jistotou vybrat tu, která tu za tﬁi dekády vskutku nastane.
Nûkteﬁí nekritiãtí zastánci chystané
ãeské vládní dÛchodové reformy se
ov‰em tváﬁí tak, jako kdyby oni byli
tûmi vyvolen˘mi, do kter˘ch vstoupil
duch absolutního poznání a kteﬁí proto
nemají Ïádn˘ dÛvod pochybovat
o správnosti navrhovan˘ch zmûn ãeského dÛchodového systému. Pochybnosti tu jsou ale na místû, neboÈ navrhované zmûny tento systém uãiní
pravdûpodobnû je‰tû ménû schopn˘m
plnit to, co by dle svého názvu plnit
mûl - totiÏ zabezpeãit seniorÛm dÛchody pro dÛstojné stáﬁí. Místo toho dostávají ãe‰tí senioﬁi ve stále hojnûj‰ím
poãtu pouhé almuÏny a jejich situace
se bude s narÛstajícím ãasem dále
zhor‰ovat, nezmûní-li se podstatn˘m
zpÛsobem dosavadní pﬁístup vládní
koalice k problematice dÛchodové reformy.
Vzniká otázka, opravdu to tak musí
b˘t? Odpovûì je nabíledni. V rámci
stávajícího systému ãeského dÛchodového „zabezpeãení“, jehoÏ tak
zvaná reforma neﬁe‰í pﬁíãiny ale následky, to tak bohuÏel bude. Principiálním nedostatkem ãeského systému
prÛbûÏného financování penzí totiÏ je,
Ïe postrádá explicitní odbornû fundovaná a ekonomicky produktivní pravidla, bez nichÏ tento systém nelze udrÏet v dlouhodobé finanãní rovnováze
vzhledem k mûnícím se podmínkám
vnûj‰ího prostﬁedí. Jeho systémovou
charakteristikou totiÏ je, Ïe s penûzi,
které do systému vtékají, se nepracuje
jako s potenciálním kapitálem, ale
pouze jako s pohotov˘mi (likvidními) finanãními zdroji. Zdej‰í prÛbûÏn˘ dÛchodov˘ systém takto bez principiálních zmûn funguje po desetiletí. Byl
jen porÛznu kosmeticky upravován. To
by ov‰em z hlediska stability tohoto
systému nevadilo pouze v pﬁípadû,
kdyby byl populaãní v˘voj trvale pﬁízniv˘. A také by musela b˘t splnûna podmínka nenákladnosti systému, která
vyÏaduje jednoduchost systému
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a jeho administrativní nenároãnost atd.
Îádná z elementárních podmínek finanãní stability prÛbûÏného dÛchodového systému není v âR zachována.
Svérázn˘ pﬁístup ãesk˘ch oficíálních
míst se projevuje tﬁeba v tom, Ïe v dobách, kdy byl systém pﬁebytkov˘, se
aktivní saldo penûÏních tokÛ nepouÏilo
k jejich alokaci do bezpeãn˘ch a pﬁimûﬁenû v˘nosn˘ch finanãních aktiv,
z jejichÏ v˘nosÛ by se z pﬁíslu‰ného
kapitálového fondu mohly po mnoho
let financovat schodky systému
v ménû pﬁízniv˘ch ãasech. Namísto
toho byl dÛchodov˘ systém aÏ do nedávné doby neprÛhlednû zaãlenûn do
státního rozpoãtu a s jeho pﬁebytky se
nakládalo velmi jednodu‰e - rozpou‰tûly se ve v˘dajích státního rozpoãtu.
Druhou hlavní pﬁíãinou aktuálnû se
prohlubujícího deficitu státního systému prÛbûÏného financování dÛchodÛ
je, Ïe tento systém je v âR neobyãejnû komplikovan˘ a klade obrovské ná-

roky na jeho administrativní správu.
Zamûstnává spoustu úﬁedníkÛ, kteﬁí
sice vût‰inou pilnû pracují, ale Ïádn˘
ekonomicky produktivní smysl to
nemá. Pouze to ze systému kaÏdoroãnû odãerpává hromady penûz na financování nadmûrn˘ch nákladÛ jeho
fungování. Nejvût‰ím handicapem stávajícího státního prÛbûÏného penzijního sytému pak je, Ïe budoucí hodnoty
dÛchodÛ jsou v rámci stávající koncepce prÛbûÏného financování závislé nikoliv na tom, kolik penûz do systému
celkem za celou dobu svého zamûstnání ãi podnikání vloÏili budoucí dÛchodci, ale na tom, kolik penûz tam
kaÏdoroãnû nateãe od tûch, co jsou
v produktivním vûku a pro které je dÛchod nûãím, co se jich v drtivé vût‰inû
nijak bezprostﬁednû net˘ká. Je jasné,
Ïe v takto kontraproduktivnû koncipovaném finanãním systému, hraje v˘voj
vûkové struktury ãeské populace závaÏnou roli. A mûlo by b˘t také zﬁejmé,
Ïe se tu otevírá i velk˘ potenciální prostor pro uplatÀování populistické demagogie ve stylu „mladí Ïiví staré“.
Nikoho, kdo je schopen vzít ekonomick˘ rozum do hrsti, by tudíÏ nemûlo
pﬁekvapit, Ïe relace mezi prÛmûrn˘ch
dÛchodem a prÛmûrnou mzdou se
v tuzemsku od poãátku hospodáﬁské
reformy soustavnû zhor‰uje. Z v˘chozí pﬁibliÏnû 67 % úrovnû z r. 1991 se
tato relace mezitím zﬁítila na pouh˘ch
cca 43 % v roce 2002. Îe to tak nemusí nutnû b˘t ukazují relevantní empirická fakta z celé ﬁady vyspûl˘ch evropsk˘ch ekonomik. Napﬁíklad v sousedním Nûmecku, kde jsou povinné
odvody na sociální zabezpeãení vyjádﬁené pﬁíslu‰n˘mi pomûrov˘mi ukazateli pﬁibliÏnû stejnû vysoké jako v na‰í
drahé Bohemii, ãinil v loÀském roce
podíl dÛchodÛ a prÛmûrn˘ch mezd
pﬁibliÏnû 71 %. Pﬁitom i tam obyvatelstvo stárne.
Z pozice zdravého rozumu by se
dalo oãekávat, Ïe kaÏdá kvalifikovanû
pojatá dÛchodová reforma zaãne tím,
co je nasnadû. A sice, Ïe churavûjící
systém bude reformován tak, aby
mohly b˘t v rámci pﬁimûﬁenû dlouhého
pﬁechodného období, bûhem kterého
by byl státem systém sanován, cílevûdomû odstranûny hlavní pﬁíãiny rozrÛstajících se tûÏkostí. BohuÏel, není
tomu tak. Vládní politikové dali hlavy
dohromady a usoudili, Ïe problém není
v principálnû chybné koncepci systému, ale v tom, Ïe obyvatelstvo stárne.
Pﬁíãiny se zamûnily s následky a tak
se nynûj‰í ãesk˘ státní systém prÛbûÏného dÛchodového poji‰tûní stane po
reformû pravdûpodobnû je‰tû ménû
funkãní.
Podivnost navrhované reformy ãeského státního dÛchodového systému,
jejíÏ podstatou byly pÛvodnû návrhy
na prodlouÏení vûkové hranice z nynûj‰ích 62 let u muÏÛ a z nynûj‰ích 60
let u Ïen na 64 let pro pﬁíslu‰níky obou
pohlaví, se stane zﬁejmou, jakmile na

okamÏik pﬁijmeme svéráznou „ekonomickou logiku“ zastáncÛ zvy‰ování vûkové hranice pro odchod do dÛchodu.
Budeme-li totiÏ napﬁíklad hypoteticky
pﬁedpokládat dal‰í stárnutí tuzemské
populace, potom se pochopitelnû
bude zmen‰ovat relativní podíl tûch,
co jsou v ekonomicky produktivním
vûku a do systému pﬁispívají. Tím
pádem by se ov‰em nevyhnutelnû
zhor‰ovala relace mezi prÛmûrnou
mzdou v zemi a prÛmûrn˘m dÛchodem, která má nyní relativní hodnotu
pouh˘ch 43 %. Pﬁi pokraãujícím stárnutí zdej‰í populace by tak lidé pracovali déle, déle by do systému pﬁispívali, nasypali tam více penûz, av‰ak zpût
by v penzijním vûku dostávali stále
ménû a po krat‰í dobu. Za deset let nebo i dﬁíve - by se tak ãe‰tí senioﬁi docela klidnû mohli od vlády doãkat v˘platy ubohé dÛchodové almuÏny na
úrovni 30 % prÛmûrné mzdy. To by
pak zjevnû pﬁi zachování souãasného
prÛmûrného podílu nákladÛ na bydlení
na celkov˘ch v˘dajích prÛmûrné ãeské
domácnosti staãilo akorát na to, aby
takov˘to státem oÏebraãen˘ penzista
mûl kde sloÏit hlavu. Z ãeho by mûl b˘t
takov˘ neboh˘ penzista Ïiv, s tím si
autoﬁi chystané reformy hlavy pﬁíli‰ nelámou. Inu proã taky, kdyÏ si to staﬁí
sami zavinili tím, Ïe zestárli.
Aby bylo zﬁejmûj‰í, Ïe koﬁeny problému, o kterém se zde pí‰e, nespoãívají hlavnû a pﬁedev‰ím ve stárnutí populace, ale nûkde jinde, staãí si promyslet odpovûì na následující klíãovou otázku. V té se staãí zeptat, jak by
se mûl prÛmûrn˘ ãesk˘ penzista,
kdyby si sám mohl spoﬁit na penzi ve
stejném rozsahu, v jakém stát na tento
úãel vybírá peníze od zamûstnancÛ
a jejich zamûstnavatelÛ dohromady.
Odpovûì je jasná. Na‰i obãané by se
aÏ na nepoãetné v˘jimky nenapraviteln˘ch „nemakaãenkÛ“ mûli mnohem
lépe neÏ nyní, kdy v prÛmûru pobírají
penzi pﬁibliÏnû ve v˘‰i 43 % prÛmûrné
mzdy. Abychom se vyhnuli sloÏit˘m
v˘poãtÛm, vyjdeme z následujících
jednoduch˘ch pﬁedpokladÛ, které
pﬁedstavují teoreticky pﬁípustnou redukci analyzovaného problému a na
kter˘ch lze podstatu vûci názornû demonstrovat. Pﬁedpokládejme hypoteticky cenovû konstantní prostﬁedí,
v nûmÏ se nemûní ani ceny ani mzdy.
Zachovejme také v zájmu jednoduchosti nynûj‰í odvod na sociální „zabezpeãení“ ãinící v souhrnu 26 %
mzdy. Budeme pﬁedpokládat stávající
vûkovou hranici odchodu do dÛchodu,
neboÈ - dle aktuálních zpráv z médií ãeská vláda pod tlakem odborÛ patrnû
couvne ze sv˘ch pÛvodních pﬁedstav
o skokovém zv˘‰ení dÛchodového
vûku a pﬁikloní se moÏná k tomu, Ïe se
pouze postupnû srovná dÛchodov˘
vûk u muÏÛ i Ïen na stejnou hranici
a sice na 62 let. Pro jednoduchost také
pomineme rozdíly v prÛmûrn˘ch v˘dûlcích ãesk˘ch muÏÛ a Ïen.

Za dan˘ch pﬁedpokladÛ dospûjeme
k následujícím zji‰tûním. Budeme-li vycházet z toho, Ïe produktivní ekonomick˘ vûk vût‰inou zaãíná v 18 letech
vûku poji‰tûnce a konãí ve vûku 62 let,
potom by muÏi i Ïeny vût‰inou spoﬁili
do systému 44 let. Za 44 let by tak
prÛmûrn˘ poji‰tûnec do systému vloÏil
hodnotu rovnou pﬁibliÏnû 11,5 násobku roãní prÛmûrné mzdy, která nyní
dosahuje zhruba úrovnû 17 000.- Kã
btto. Bez zﬁetele k potenciálním v˘nosÛm z úspor a k nákladÛm správy vloÏen˘ch úspor dojdeme jednoduch˘m
numerick˘m v˘poãtem k celkové prÛmûrné nominální hodnotû vkladu poji‰tûncÛ (budoucích dÛchodcÛ) v ãástce
2 346 000.- Kã. Zdej‰í muÏi se v prÛmûru doÏívají niÏ‰ího vûku neÏ Ïeny
a sice zhruba 75 let, zatímco u Ïen se
uvádí necel˘ch 79 let. V˘plata penze
u muÏÛ by tedy v prÛmûru probíhala
13 let a u Ïen by to bylo 17 let. MuÏi by
tak v tomto hypotetickém modelu
v prÛmûru mohli dostávat mûsíãní
penzi v hodnotû 88 % prÛmûrné mûsíãní mzdy. Îeny by na tom byly
o nûco hÛﬁe, neboÈ by se jim za definovan˘ch podmínek mohla vyplácet
prÛmûrná penze pﬁibliÏnû na úrovni
68 % prÛmûrné mzdy.
V naãrtnutém hypotetickém modelu
jsme ov‰em nepoãítali s tím, Ïe v jeho
rámci je moÏné se vklady nakládat
jako s kapitálem a zhodnocovat je.
A také jsme pﬁedtím abstrahovali od
nákladÛ správy pﬁedmûtn˘ch úspor.
Pﬁedstavme si tedy napﬁíklad následující hypotetické ﬁe‰ení. PenûÏní prostﬁedky budoucích dÛchodcÛ by byly
ukládány formou dlouhodobû vinkulovan˘ch vkladÛ do specializované penzijní banky, jejímÏ akcionáﬁi by vedle
státu mohly b˘t v zájmu její finanãní
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stability pouze velké a renomované
banky. Pokud by ze zákona bylo
moÏné alokovat zdroje dané banky
pouze do státních cenn˘ch papírÛ, hypotéãních zástavních listÛ, bankovních
termínovan˘ch vkladÛ a dal‰ích dostateãnû bezpeãn˘ch finanãních instrumentÛ, pak by se dala oãekávat dlouhodobá prÛmûrná roãní v˘nosová míra
takového portfolia finanãních aktiv
nûkde v blízkosti hodnoty 4 % p.a.
btto. Náklady bankovní správy tûchto
aktiv pﬁedpokládejme - dejme tomu na úrovni 1 % hodnotového objemu
spravovan˘ch aktiv. âistá prÛmûrná
roãní v˘nosová míra z daného portfolia
bankovních aktiv by se pak v dlouhodobém ãasovém horizontu pohybovala pﬁibliÏnû na úrovni 3 % p.a. Za dan˘ch pﬁedpokladÛ se dá prokázat, Ïe
v takto koncipovaném modelu k zabezpeãení slu‰né penze alespoÀ na
úrovni 75 % prÛmûrné mzdy by v˘hledovû postaãovaly podstatnû niÏ‰í povinné odvody na sociální zabezpeãení
neÏ je tomu nyní. Po vzoru vyspûlej‰ích ekonomik se pﬁitom rozumí samo
sebou, Ïe naﬁizuje-li stát zamûstnancÛm a podnikatelÛm povinné odvody
na dÛchodové zabezpeãení, mûl by
také za tyto hodnoty pﬁevzít pﬁimûﬁenou garanci. Za tu lze ale sotva povaÏovat ty pﬁedstavy nûkter˘ch souãasn˘ch vládních politikÛ, kteﬁí v rámci navrhovan˘ch zmûn tuzemského státního dÛchodového systému propagují
státní garanci dÛchodÛ na úrovni 1,2
násobku Ïivotního minima, coÏ v relaci k souãasné prÛmûrné mzdû pﬁedstavuje zhruba 30 %.

DR. STANISLAV MARE·, CSC.
Katedra ﬁízení podniku
a podnikové ekonomiky
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Proã studovat ﬁízení rizik
V popﬁedí zájmu kaÏdého podnikatele jsou ãinnosti, které pﬁispívají k rÛstu objemu obchodÛ prodej, marketing. Pﬁesto patﬁí ﬁízení finanãních
rizik v poslední dobû k nejdynamiãtûji se rozvíjejícím ekonomick˘m disciplínám.
Pádn˘m dÛvodem mÛÏe b˘t tﬁiadvacet bank, které
u nás za deset let zanikly nebo byly sanovány z veﬁejn˘ch zdrojÛ, ale také kolaps sektoru druÏstevních
záloÏen, úpadek Poji‰Èovny Morava ãi krachy cestovních kanceláﬁí. Ve svûtû staãí jen namátkovû zmínit
banky UBS ãi Credit Lyonnais, americké stavební
spoﬁitelny, zamûstnanecké penzijní fondy z Maxwellovy skupiny, firmy Enron a Conseco nebo finanãní
a fiskální krize v jihov˘chodní Asii, Rusku ãi v JiÏní
Americe. Proã k tûmto miliardov˘m selháním do‰lo?
Pﬁedev‰ím, dnes se bûÏnû dûlají obchody, kter˘m
málokdo rozumí. Na tento problém poprvé ukázala
aféra Orange County. To je nejvût‰í samosprávn˘
celek v Kalifornii. Investiãní portfolio zde spravoval volen˘ úﬁedník, kter˘ umístil znaãné prostﬁedky do derivátov˘ch obchodÛ. V roce 1994 Orange County ozná-

N a ‰ e t i p y. . .
Vánoãní nápoj
Hoﬁící punã
3 lÏiãky pískového cukru, 1 lÏiãka citrónové ‰Èávy, 1 1,5 dl vroucí vody, koleãko citrónu, 0,5 - 1 dl rumu
Do nahﬁáté sklenice dáme cukr, na to nalijeme citrónovou ‰Èávu, dolijeme vroucí vodou a zamícháme. Na
povrch horkého nápoje poloÏíme koleãko citrónu, na nû
nalijeme opatrnû rum, kter˘ zapálíme, a hoﬁící punã podáváme. Hoﬁící punã uhasíme tak, Ïe nápoj jednodu‰e
promícháme lÏiãkou. Okraj sklenice b˘vá dost hork˘,
proto nápoj nejprve nabíráme lÏiãkou.

mila ztrátu ve v˘‰i 1,6 mld. dolarÛ. Pozdûji poÏádala
o ochranu pﬁed vûﬁiteli, coÏ mimo jiné znamenalo, Ïe
musela zv˘‰it obecní danû, zastavit investice, prodávat majetek a zavést nucenou správu. U nás do této
kategorie patﬁí mimo jiné pûtimiliardová ztráta âeské
spoﬁitelny v roce 1998, pramenící z obchodÛ s rusk˘mi a ukrajinsk˘mi pokladniãními poukázkami.
Díky moderním trendÛm v ﬁízení firem a v odmûÀování se stále váÏnûj‰ím problémem stává i morální
hazard. Ten pramení z rozdíln˘ch zájmÛ spoleãnosti
a jejích zamûstnancÛ ãi manaÏerÛ. Zde mÛÏeme nezbytnost dÛsledného a kvalifikovaného ﬁízení rizik
dobﬁe dokumentovat znám˘mi okolnostmi kolapsu
britské banky Barings (1,5 mld. liber) ãi nûmecké
spoleãnosti Metallgesellschaft (3 mld. marek). Analogick˘m pﬁípadem je ztráta 2,4 mld. Kã, kterou v roce
2000 zpÛsobili sv˘m obchodováním dva dealeﬁi
âSOB.
Na druhé stranû, dokonalou ochranu neposkytují
samy o sobû ani nejmodernûj‰í postupy a technologie. VáÏn˘m varováním byl krach investiãního fondu
Long-Term Capital Management. ·lo o dosud nejambicióznûj‰í pokus o dÛslednou aplikaci kvantitativních metod v ﬁízení rizik, na nûmÏ se podíleli i nositelé Nobelovy ceny za ekonomii. Zpoãátku v‰e vypadalo nadûjnû: fond od svého zaloÏení v roce 1994 dosahoval roãní v˘nosnosti 40 %. Pak ale nastal rychl˘ kolaps. V létû 1998 bûhem nûkolika t˘dnÛ prodûlal pﬁes
tﬁi miliardy dolarÛ (celkem pak 5 mld. dolarÛ) a stal se
tak váÏnou hrozbou finanãního trhu, Ïe ho muselo sanovat narychlo utvoﬁené bankovní konsorcium.
Na ﬁízení finanãních rizik se dnes nahlíÏí úplnû jinak,
neÏ bylo zvykem je‰tû pﬁed pár lety. Jde o interdisciplinární obor s úzkou vazbou na strategické ﬁízení i na
obchodní operativu. Vûnují se mu tvÛrãí osobnosti,
které ve sv˘ch podnicích ãasto spoluvytváﬁejí zásadní
strukturální zmûny, umoÏÀující úspû‰nû ãelit v˘zvám
konkurence.
JAN VLACH¯

Silvestrovské koktejly
Blizard
1 citron, 2 lÏíce kostek ledu, 4 cl vodky, 2 cl peprmintového likéru, 10 cl Spritu
Citron dÛkladnû omyjeme v horké vodû a nûkolikrát
opláchneme ve studené vodû. Nûkolik koleãek odkrojíme
a odloÏíme stranou na ozdobení nápoje. Ze zbylého citronu vymaãkáme ‰Èávu. Do vysoké sklenice vloÏíme
led, pﬁidáme peprmintov˘ likér, vodku, citrónovou ‰Èávu
a opatrnû dolijeme spritem. Ozdobíme podle fantazie
jedním nebo více koleãky citronu.
Snûhová královna
1 díl vajeãného koÀaku, 2 díly vychlazeného pomeranãového dÏusu
V‰e dÛkladnû promixujeme a nalijeme do sklenic.
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Gratulujeme
Magdû Kindlové, kolegyni ze studijního stﬁediska
Kladno, k narození dcerky Karolínky. Pﬁi‰la na svût dne
24. 11. 2003 v 10:35 hodin, váÏila 3,95 kg a mûﬁila 51
cm. Pﬁejeme hodnû zdraví a ‰tûstí do Ïivota.
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Putování s V·FS
aneb nebudeme sedût doma, pÛjdeme...
VáÏení ãtenáﬁi, redakãní rada na‰eho ãasopisu se rozhodla oslovit
touto cestou zájemce o turistiku, toulky pﬁírodou a za památkami
na‰í vlasti z ﬁad studentÛ a zamûstnancÛ V·FS. UvaÏujeme o zaloÏení volného sdruÏení turistÛ, tulákÛ, v˘letníkÛ, pﬁírodozpytcÛ ãi památkomilovn˘ch lidí pro spoleãné v˘lety po Praze a do nepﬁíli‰
vzdáleného okolí.
Co nás k tomu vede?
Rozhodnû to není pﬁemíra volného
ãasu, neboÈ v‰ichni váÏíme, jak vãas
a co nejrychleji splnit svoje povinnosti v odpovídající kvalitû a tu trochu volného ãasu strávit pﬁíjemnû
a ve spoleãnosti lidí, kteﬁí mají stejn˘
zájem a zaloÏení. A právû tento cíl
pﬁi spoleãn˘ch toulkách pﬁírodou
a historií bychom chtûli sledovat. Nechceme Vás trhat od rodin a od pﬁátel, naopak, vezmûte s sebou, koho
chcete, vãetnû pﬁátel ãtyﬁnoh˘ch
a pojìte s námi.
Nûco jako programové prohlá‰ení
a naladûní pana rektora V·FS prof.
Vladimíra âecháka:
„Praha je krásná“ - a její okolí
také a navíc okolí Prahy je i historicky zajímavé. Tato skuteãnost spolu
s racionální úvahou vyúsÈující v ocenûní prospû‰nosti intenzivního pohybu na zdravém vzduchu (aspoÀ relativnû) je nejen zdraví prospû‰n˘, ale
v˘raznû podporuje rozvoj du‰evních
potencí, nás vedla k návrhu na ustavení sdruÏení s pracovním názvem
napﬁ. „Klubu pﬁátel turistiky a relaxaãního sportu“. Pﬁijít s my‰lenkou
v˘zvy k turistick˘m aktivitám v podzimních mûsících, nûkolik t˘dnÛ pﬁed
vánoãními svátky, není zﬁejmû nejv˘hodnûj‰í. Na druhé stranû je v‰ak
dostatek ãasu „do jara“ se na v˘lety
do praÏského okolí (i vzdálenûj‰í)
„psychicky“ pﬁipravit. Navíc moÏná,
Ïe v dobû „podzimní“ se najdou „jedinci“, snad i skupiny studentÛ, pracovníkÛ i spolupracovníkÛ na‰í
‰koly, kteﬁí si v pﬁípadû krásného
poãasí, rádi „vylep‰í“ svoji fyzickou
i psychickou kondici vycházkou do
„optimisticky melancholické“ podzimní pﬁírody. Okolí Prahy nabízí
k tomu celou ‰kálu krásn˘ch moÏností. Jedna z takov˘ch „vycházek“
mÛÏe smûﬁovat napﬁ. z Modﬁan buì
pﬁes Toãnou (sportovní leti‰tû) na
Zbraslav, respekt. na Závist a k vykopávkám snad nejvût‰ího keltského „oppida“ - Marobuda. Popﬁ. je
moÏno zajít je‰tû k pomníku Vítûzslava Hálka, kter˘ se nachází neda-

leko (o nûmÏ i ﬁada „rodil˘ch“ PraÏanÛ vÛbec neví, kde je).
Dal‰í z moÏností mÛÏe smûﬁovat
na opaãn˘ konec Prahy. Ze Suchdola, z V˘hledu je velmi pûkná vycházka do Únûtic k evropsky známému nalezi‰ti vykopávek a pohﬁebi‰ti ze star‰í doby bronzové. (Podle
tohoto nalezi‰tû byla celá tato kultura pojmenována „Únûtickou kulturou“).
Jaro lze pﬁivítat jiÏ del‰ími v˘lety,
které mohou smûﬁovat jak na „Jih“
do údolí „Záhoﬁanského“ potoka
nebo na nejen „trampsky“, ale i „vodácky“ známou „Posázavskou“ stezku. Na ní lze vidût mimo jiné „Pikovická r˘Ïovi‰tû zlata“, krãmáﬁovu

chatu pod Medníkem (dnes restauraci „U StarcÛ“) známá to místa
z „Babiãky Mary“ - V+W, ale také
napﬁ. „Askalonu“, snad nejstar‰í
trampskou osadu na Sázavû.
V první ﬁadû lze v‰ak projít velké
krásné údolí dolního toku Sázavy.
Na sever od Prahy mohou smûﬁovat v˘lety na místa spojená nejen
s krásnou pﬁírodou, ale i s poãátky
historick˘ch âech. Z praÏské Tróje
lze jít napﬁ. údolím Vltavy pﬁes Roztoky na Lev˘ Hradec - první historické „Pﬁemyslovské“ hradi‰tû. Takov˘ch zajímav˘ch míst je v okolí
Prahy v‰emi smûry velmi mnoho.
Pro pﬁíznivce „nároãnûj‰ích“ v˘letÛ
bude je‰tû pﬁitaÏlivá napﬁ. stﬁední
Sázava se svojí pﬁírodou i hrady,
brdské lesy nebo Mûlnicko ãi Kokoﬁínsko. KaÏd˘ z v˘letÛ ãi vycházek
lze vÏdy doplnit i lehk˘m relaxaãním
sportem ãi doprovodn˘m „poznávacím“ programem. PﬁíleÏitostí je tedy
dost, a bude-li chuÈ, nezb˘vá neÏ
zaãít.

Jaro lze pﬁivítat jiÏ del‰ími v˘lety, napﬁíklad na „Posázavskou“ stezku.
Zájemci se mohou hlásit na adrese xadonia@mail.vsfs.cz.
V dal‰ím ãísle Xadonie ãi jinou cestou Vás budeme informovat, jak
tato aktivita konkrétnû pokraãuje a kolik má vlastnû zájemcÛ. Pi‰te nám
i námûty na podobné aktivity, které by se Vám líbily. Vedení ‰koly uvaÏuje i o finanãním pﬁíspûvku na tyto akce.
Za redakãní radu Xadonie

BC. RADOSLAVA âERNÁ, ﬁeditelka odboru studijních záleÏitostí
21

MAGAZÍN

2003

PROSINEC – OBâASNÍK V·FS

IT okénko

(2. ãást)

Dne‰ní IT okénko Vám, milí ãtenáﬁi, popí‰e jednotlivé ãleny warez skupiny
a jejich funkce.
■ Leader
KaÏdá skupina má svou ústﬁední
postavu, které se ﬁíká leader (vÛdce),
jehoÏ povinností je shánût nové lidi do
teamu a kontrolovat celkov˘ chod skupiny. ProtoÏe je to ve velké skupinû,
ãítající nûkolik desítek ãlenÛ, pﬁespﬁíli‰
práce pro jednu osobu, tak mu pomáhá nûkolik councils (pomocníkÛ).
■ Councils
Jedná se o blízké spoleãníky leadera, vût‰inou o spoluzakladatele skupiny. Pomáhají kontrolovat chod a drÏet
skupinu pohromadû. Úãastní se jednání s leaderem, na kter˘ch plánují
dal‰í osud teamu. Kromû leadera jsou
to právû oni, kdo vytváﬁí pravidla skupiny.
■ Supplier
Cennou postavou teamu je supplier.
âesky by se dala jeho funkce nazvat
jako „zásobovaã“. Jeho úkolem je
shánût nové, nik˘m doposud nevydané produkty pro team. Tito lidé b˘vají
rekrutování z ﬁad IT publicistÛ, betatesterÛ a prodejcÛ. Mají perfektní pﬁehled a jsou pro team strategicky velmi
dÛleÏití.
■ Cracker/Ripper
Jedná se o lidi, jejichÏ úkolem je odstraÀovat, popﬁípadû simulovat ochranu za úãelem zaji‰tûní platné registrace nebo zru‰ení omezení.
V˘sledn˘m produktem crackera
b˘vá PATCH, coÏ je mal˘ soubor,
kter˘ se vût‰inou nakopíruje do adresáﬁe s programem a spustí se, pﬁiãemÏ po spu‰tûní dochází k úpravám
(fyzickému zápisu dat) do cílového
souboru. Patch se pouÏívá u demo
programÛ, které nejdou registrovat
nebo jsou jinak omezené, dále u programÛ pouÏívajících k ochranû hardwarov˘ (HW) klíã nebo pﬁi pouÏití jiné
ochrany, jako je napﬁíklad ovûﬁování
pﬁes server v˘robce ãi spyware (ãesky
ﬁeãeno ‰pionáÏní prográmek). Patche
téÏ b˘vají oblíbené zaãínajícími crackery, kteﬁí je‰tû nedokáÏí najít nebo
vygenerovat registraci. Opravdu elitní
crackeﬁi ale tﬁeba dokáÏí HW klíã duplikovat softwarovou cestou (emulovat). Upraví driver (ovladaã) HW klíãe
tak, Ïe se chová stejnû, jako kdyby byl
originální HW klíã pﬁítomen v odpovídajícím portu poãítaãe. Nûkdy se téÏ
pouÏívá PROCESS PATCHER, neboli LOADER, coÏ je malá aplikace upravující program v pamûti. Tento zpÛsob
se pouÏívá v pﬁípadû, má-li cílov˘ soubor kontrolu integrity nebo je komprimovan˘. Na rozdíl od patche, kter˘
staãí spustit jednou a úpravy jsou pak
trvalé, se musí loader spou‰tût pﬁi
kaÏdém startu aplikace, pﬁiãemÏ ta
zÛstává fyzicky nedotãena.
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Zku‰ení crackeﬁi dokáÏí replikovat
registraãní algoritmus a vytváﬁejí takzvané KEYGENY nebo KEYMAKERY.
Ty vytváﬁejí korektní registraci podle
jak˘chkoli zadan˘ch údajÛ.
■ Carder
Jeho úkolem je získávat úãty
a údaje o vlastnících kreditních karet.
Jedná se o hackery, kteﬁí pronikají na
‰patnû zabezpeãené servery a napadají databáze s uloÏen˘mi údaji.
BûÏnû se stává, Ïe se carder dostane
na porno web, získá celou databázi
kreditních karet, pﬁípadnû si udûlá
backdoor, tedy „zadní vrátka“ pro pﬁí‰tí návrat, a pak zase bez pozorování
zmizí. Pozdûji dochází ke zneuÏívání
ãísel karet a údajÛ o majiteli a carder
nakupuje on-line pﬁes internet programy. Nakupuje takové programy, které
neexistují v shareware nebo demo
verzi, nakupuje také v pﬁípadû, kdy je
pro skupiny nákup produktu rychlej‰í
neÏli samotn˘ crack. Existují celé skupiny carderÛ, které vydávají pouze
cardovan˘ software, kterému se téÏ
ﬁíká Retail. âasto dochází i k nákupu
hardware pro vybavení skupiny nebo
FTP serveru.
Cardovan˘ program se pozná pﬁedev‰ím podle toho, Ïe není registrovan˘ na skupinu, ale na jméno majitele
kreditní karty.
■ Packager/Tester
Tester má za úkol ﬁádnû odzkou‰et
release, neÏ jej pﬁedá packagerovi,
jehoÏ úloha uÏ je relativnû snadná.
Kompletuje release a pﬁipravuje ho
k nahrání na FTP. Pﬁi své práci se
musí ﬁídit pravidly, jak má release vypadat a které vlastnosti musí splÀovat.
Packager je‰tû navíc vyplÀuje NFO.
■ Ostatní
Mezi dal‰í ãleny teamu patﬁí napﬁíklad CODER, coÏ je programátor,
kter˘ pí‰e drobné pomÛcky, usnadÀující práci ãlenÛm teamu. Dal‰í postavou v teamu je BOTMASTER,
správce BotÛ, které vyuÏívá skupina
na svém IRC kanálu. Dále b˘vá souãástí teamu WEBMASTER, kter˘ zaji‰Èuje tvorbu, údrÏbu a hosting www
stránek skupiny.
● ● ●
KdyÏ skupina vydá release, objeví
se nejprve na TOPSITES, coÏ jsou
elitní servery pouze pro omezen˘
okruh lidí. Tyto servery jsou zpravidla
na velmi rychl˘ch linkách a mají diskovou kapacitu nûkolik stovek GB.
·anci dostat se na takov˘ server
mají jen elitní kur˘ﬁi a nejlep‰í ãlenové
skupiny, která má na serveru AFFIL,
coÏ je dohoda mezi skupinou a správcem FTP serveru, zaji‰Èující pro ser-

ver exkluzivitu ze strany skupiny. To
znamená, Ïe se kaÏd˘ release této
skupiny na serveru objeví s pﬁedstihem pﬁed ostatními servery. Tomuto
pﬁedstihu se ﬁíká PRE. Pﬁi Pre se v aktuálním adresáﬁi objeví nov˘ release
a kur˘ﬁi zaãnou kopírovat tyto release
na servery, kde je‰tû nejsou. Dochází
k regulérnímu souboji, ve kterém jde
doslova o kaÏdou vteﬁinu.
V závislosti na poãtu a kvalitû Affils
se zvy‰uje serveru RATING neboli
hodnocení. Urãuje ho nûkolik nejlep‰ích kur˘rÛ na svûtû a závisí také na
rychlosti serveru a jeho kapacity.
● ● ●
DUMP je FTP server urãen˘ pro potﬁeby skupiny. V˘znam tohoto serveru
by se dal charakterizovat jako „pﬁekladi‰tû“. KaÏdá skupina vlastní alespoÀ
jeden takov˘ server. Na dumpu je napﬁíklad archiv star‰ích programÛ, pomÛcky pro cracking a dal‰í záleÏitosti
urãené v˘hradnû pro ãleny teamu. Nahrávají se tam vûci, které potﬁebují
cracknout nebo jsou urãené k vydání.
U dumpu nejde ani tak o velikost, jako
spí‰ o rychlost.
● ● ●
Jak tedy prÛbûh takového release
vypadá na konkrétním pﬁíkladu? KdyÏ
se napﬁíklad v pﬁedstihu ‰u‰ká, Ïe
vyjde nov˘ Adobe Photoshop, v‰ichni
jiÏ netrpûlivû ãekají. V samotném poãátku jde o souboj supplierÛ. Jakmile
a pokud dostane supplier program do
ruky, urychlenû ho nahrává na dump,
ãímÏ svÛj úkol splnil a v‰echno od teì
závisí na umûní crackera, kter˘ si program z dumpu nahraje a zaãne pracovat na odstranûní ochrany. Pokud se
jedná o takov˘ produkt jako je Adobe
Photoshop, kter˘ je hodnocen (dle
mého názoru) jako jeden z nejlep‰ích
releasÛ v roce (mezi dal‰í patﬁí produkty Microsoft, Macromedia, Autodesk, ...) je cracker vyrozumûn v pﬁedstihu, vût‰inou pár hodin pﬁedem,
a jakmile dostane do ruky produkt, zaãíná dal‰í závod. Závod schopností
a zku‰eností. Crack musí fungovat
perfektnû, skupina si nemÛÏe dovolit
svou práci nedotáhnout do konce. Vítûzí samozﬁejmû ta skupina, která produkt vydá první. Jakmile je crack hotov˘, je uÏ vût‰inou pﬁipraven packager,
kter˘ tento crack „pﬁibalí“ k releasu
a zaãíná release nahrávat na Pre servery. KdyÏ je release na v‰ech serverech Pre, závod je u konce. Ta skupina, která release uveﬁejní první, vítûzí.
Tak konãí závod release skupin. Zaãíná v‰ak je‰tû dramatiãtûj‰í závod, kde
kaÏdá vteﬁina znamená hodnû - závod
kur˘rÛ...
(Dokonãení pﬁí‰tû)

PAVEL SKOTNICA
student 3. roãníku prezenãního studia
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Sedm divÛ svûta
FeidiÛv Zeus v Olympii
Kolem roku 1600 byl západoﬁeck˘mi kmeny
osídlen Peloponnésos. Tyto kmeny s sebou pﬁinesly také kult olympsk˘ch bohÛ. Olympia
v Élidû na severozápadu Peloponnésu (s horou
Olymp má spoleãné pouze jméno, je od nûj vzdálena témûﬁ 300 km) byla star˘m mykénsk˘m kultovním stﬁediskem, od 9. stol. pﬁ.n.l. se pak stala
kultovním stﬁediskem ﬁeck˘m. Brzy na to se stala
dûji‰tûm pravideln˘ch sportovních klání, Olympijsk˘ch her (první se podle ﬁecké tradice konaly
roku 776 pﬁ.n.l.). Hlavní kultovní objekty se nacházely ve ãtyﬁhranném obezdûném okrsku zvaném Altis. Bylo to nûkolik chrámÛ star‰ích boÏstev a vû‰tírna. Poãátek Diova kultu nelze pﬁesnû urãit, nové olympské náboÏenství se prosazovalo postupnû a Zeus byl uctíván soubûÏnû
s mnoh˘mi star‰ími boÏstvy.
Zeus byl otcem v‰ech bohÛ i lidí. Byl tedy ﬁeck˘m nejvy‰‰ím bohem, povaÏovan˘m za hromovládce, boha poãasí a vegetace, ochránce rodiny a mûsta. V kultovním
okrsku Altis mu byl pozdûji vybudován chrám. DiÛv
chrám byl navrhnut architektem Libonem a dokonãen
kolem poloviny 5 stol.pﬁ.n.l. Zachovaly se z nûj sochy
‰títÛ a metopy nad vchodem (12 ãinÛ Hérakleov˘ch). To
nejdÛleÏitûj‰í se v‰ak nezachovalo: socha samotného
Dia, povaÏovaná za jeden ze sedmi divÛ svûta.
Jejím autorem je Feidás, slavn˘ ﬁeck˘ sochaﬁ. Narodil
se kolem roku 500 pﬁ.n.l. Vytvoﬁil mimo jiné votivní bronzové souso‰í na pamûÈ vítûzství ¤ekÛ nad Per‰any
u Marathonu, za Periklea vedl práce na Akropoli, kde
sám zhotovil dvû sochy Athény, a dále navrhl architektonickou plastiku Parthenonu, pro kter˘ vytvoﬁil chr˘selefantinovou kultovní sochu Athény. Roku 460 byl v‰ak odsouzen do vyhnanství a uch˘lil se do Olympie. Zde se
sv˘mi spolupracovníky vytvoﬁil pro DiÛv chrám chr˘selefantinovou kultovní sochu Dia.
Byla vyrobena ze slonoviny a zlata a na v˘‰ku mûﬁila
13 metrÛ (tedy jako ãtyﬁpatrová budova). Pracovalo se
podle postupu vynalezeného Feidiem o mnoho let dﬁíve,
kter˘ umoÏÀoval stavût takto mohutné sochy. Spoãíval
v pouÏití dﬁevûné konstrukce,na kterou byl umístûn kov
a slonovina jako vnûj‰í plá‰È sochy. Podstavec sochy
mûﬁil zhruba 6,5 metrÛ na ‰íﬁku a byl vysok˘ asi metr.
ProtoÏe socha byla tak vysoká, jsou popisovány ãastûji
trÛn a Diovy nohy, neÏ cel˘ objekt. TrÛn byl zdoben zlatem, drahokamy, ebenem a slonovinou. Nohy trÛnu byly
zdobeny sfingami a okﬁídlen˘mi figuramy bohynû Niké.
Scénu dále doplÀovaly so‰ky ﬁeck˘ch bohÛ a m˘tick˘ch
postav. Samotn˘ Zeus drÏel v levé ruce vladaﬁské Ïezlo
vykládané v‰emi druhy kovu s orlem, kter˘ na nûm
sedûl; v pravé ruce pak sochu bohynû Niké (bohynû vítûzství). Jeho sandály i odûv, kter˘ je zdoben ﬁezbami
zvíﬁat a lilií, byly ze zlata. Na hlavû mûl vytesán vûnec
z olivov˘ch ratolestí. Socha byla pﬁíleÏitostnû zdobena
rÛzn˘mi dary od vladaﬁÛ a dÛleÏit˘ch osob (napﬁ. vlnûn˘m závûsem od syrského krále Antiocha IV.).
KdyÏ byla socha hotova, témûﬁ zaplnila cel˘ chrám.
PﬁestoÏe Zeus sedûl, jeho hlava se témûﬁ dot˘kala stropu. Vznikal proto dojem, Ïe kdyby se vládce bohÛ rozhodl postavit, cel˘ chrám by rozboﬁil. Byla dokonce odkryta Feidova dílna, ve které vyrábûl jednotlivé kusy,

s doklady materiálÛ a technologií, které pouÏíval. Socha
hrála dÛleÏitou roli také pﬁi zahájení Olympijsk˘ch her,
kdy tﬁetí den po novoluní knûÏí obûtovali právû pﬁed ní.
Ve druhém století pﬁ.n.l. byly na so‰e vykonány nutné
opravy. ¤ímsk˘ císaﬁ Caligula (pravdûpodobnû ze‰ílel,
myslel si, Ïe je bÛh) se v první polovinû 1. stol. n.l. pokusil sochu pﬁevést do ¤íma, aby mûl svého kolegu
blíÏe. Nepovedlo se mu to, neboÈ konstrukce vystavûná
k tomuto úãelu se zﬁítila. Vícekrát se o to jiÏ nepokusil,
byl vãas zavraÏdûn. Roku 393 n.l. byly olympijské hry
ﬁímsk˘m císaﬁem Theodosiem I. zakázány jako pohansk˘ rituál (státním náboÏenstvím jiÏ bylo kﬁesÈanství)
a chrám bylo pﬁikázáno zavﬁít.

V pátém století byl chrám poniãen poÏárem, a zbytek
dokonala zemûtﬁesení, sesuvy pÛdy a záplavy, kter˘mi
byla Olympia zasaÏena, a která zniãila i zb˘vající stavby
v okrsku. Socha Dia byla bohat˘mi ¤eky pﬁevezena do
paláce v Konstantinopoli, ale zde byla roku 462 n.l. zniãena taktéÏ poÏárem.
Bylo vyrobeno nûkolik kopií sochy, ale Ïádná z nich se
do dne‰ních dnÛ nedochovala. Proto se o skuteãné podobû sochy mÛÏeme pouze dohadovat. Na místû chrámu jsou dnes pouze rozvaliny a nûkolik vyvrácen˘ch
sloupÛ.
(Pokraãování pﬁí‰tû)
Z dostupn˘ch pramenÛ sestavila

·ÁRKA MATOU·KOVÁ
studentka 3. roãníku prezenãního studia
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Letem svûtem,
tentokrát do Finska
Konãil projekt „Job opportunities after leaving school“, do
kterého byla vedle ‰koly italské, ‰panûlské, nûmecké a finské zapojena také Bankovní
akademie, ve které jsem byla a
stále je‰tû jsem ﬁeditelkou. A
právû ﬁeditelé se mûli ve finském Lahti úãastnit závûreãného vyhodnocení. Byl únor...
ProtoÏe jsem ãlovûk velmi, velmi
vytíÏen˘, na nûjaké velké pﬁípravy mi
nezbyl ãas. No co, na tûch nûkolik
dní toho moc nepotﬁebuji, nûjaké lodiãky, kost˘mek, kabát, kter˘ nosím
ke slavnostním pﬁíleÏitostem, klobouk, abych reprezentovala, a je to.
Sedím v letadle Praha-Helsinky
a dívám se na své boty. Tak v tûchto „baãkorách“ Ïádnou velkou parádu opravdu nenadûlám. Vãera veãer
jsem si narazila malíãek na noze,
udûlala si poﬁádn˘ v˘ron a toto byly
jediné boty, do kter˘ch jsem se s bolestí dostala. Netu‰ila jsem, Ïe mi
témûﬁ zachrání Ïivot...
Tak co vlastnû o tom Finsku vím?
Zemû tisíce jezer, v˘borné hokejové
muÏstvo, Lahti - skokanské mÛstky... Cesta z Prahy netrvá dlouho
a pode mnou jiÏ leÏí Finsko. Zatímco
u nás nebylo po snûhu ani památky
a teploty se pohybovaly nad bodem
mrazu, tady se stﬁídají lesy a jezera,
a v‰echno je to bílé, jako ledové krá-

lovství. Cesta z leti‰tû autobusem do
Lahti mû utvrzuje v tom, Ïe finská
zima je opravdu „Zima“. Sníh jiskﬁí,
zdá se b˘t bûlej‰í, stﬁíbrnûj‰í, vzduch
ãist‰í neÏ u nás. A lidé nechodí v lodiãkách, kost˘mku a klobouãku... Lodiãky jsem ani nevyndala, a i tak mi
omrzla kolena v silonkách. Koupila
jsem si rukavice a doufala, Ïe pﬁeÏiji
aÏ do konce.
Asi tﬁetí den pobytu nám hostitel
sdûlil, Ïe je pro nás pﬁipraveno veãerní pﬁekvapení. Máme se co nejtepleji a sportovnû obléci (ha, ha !)
a ãekat v pût odpoledne pﬁed hotelem. ZÛstala jsem v „tradiãním“, jen
pod kabát jsem pﬁidala sako od
kost˘mku. Ó, jak prozíravé! V pût pﬁijel mikrobus a naloÏil nás - dvû Italky, dvû ·panûlky, ﬁeditele s kolegyní
z DráÏìan a mû.
UÏ se ‰eﬁilo, kdyÏ jsme dojeli do
stﬁediska vrcholového sportu asi 30
km za Lahti, hluboko v lesích. Na
závûr veãeﬁe se nás jak˘si svalnat˘
atlet zeptal, kolik z nás Ïe uãí tûlesnou v˘chovu. Vydû‰enû jsme se po
sobû podívali. Nikdo. My jsme ﬁeditelé a uãitelé angliãtiny, znûla odpovûì. To bude zábavné, odvûtil tazatel. Sraz byl na malém svahu, kde
nám rozdal snûÏnice. To si nasaìte
a máte pût minut na to, abyste se
v nich nauãili chodit. âeká nás osm
kilometrÛ cesty lesem k jezeru, kde
bude mal˘ piknik.
S kolegyní z italské Pisy jsme se
na sebe vydû‰enû podívali. Ta také

vypadala moc dobﬁe! Zatímco já
jsem vymûnila svÛj apartní klobouãek za vlnûn˘ ‰ál, ona ten svÛj nesundala. Doplnila ho roztomilou rÛÏovou kombinézou a pﬁes rameno
zavû‰enou ãernou kabelkou, která
se bûÏnû hodí na náv‰tûvu divadelního pﬁedstavení. A pak jsme vyrazili! První a poslední ‰li krásní,
urostlí a natrénovaní fin‰tí atleti
s rozsvícenou lucernou, a pak my,
jako procesí k panence. Kráãeli
jsme ve snûÏnicích hlubok˘m a nekoneãn˘m noãním finsk˘m lesem,
pod nohama nám vrzal sníh, mrzlo
jen pra‰tûlo a já doufala, Ïe v‰echna dravá zvíﬁata, jako jsou vlci,
medvûdi a bÛh ví co je‰tû, na rozdíl
od nás, jiÏ spí. Nevím, co mû zahﬁívalo víc: jestli strach nebo rychlá
chÛze. Cesta vedla spí‰e z kopce
a já myslela na to, jaká asi bude
cesta zpátky.
Po více neÏ hodinû se trochu otevﬁela krajina a v dálce se objevilo svût˘lko. Îe by perníková chaloupka?
Ne, ta to nebyla, ale také to bylo jako
v pohádce. Jezero, u nûho srub,
pﬁed ním plálo ohni‰tû a na nûm cosi
pﬁipravoval dal‰í mlad˘ a velmi sympatick˘ sportovec. Kolem ohnû bylo
nachystáno sezení pokryté koÏe‰inami. Tam jsme se usadili a pﬁipili si
jak˘msi hork˘m drinkem. A protoÏe
jsem normálnû abstinent, po druhé
skleniãce toho zázraãného moku
jsem pﬁestala myslit na cestu zpátky
a na otázku, zda je mi teplo, jsem
odpovûdûla - teplo dûdeãku, teplo.
To uÏ také vonûli opékající se lososi.
V‰echno to bylo tak romantické
a kouzelné, Ïe jsem se potﬁebovala
okamÏitû se sv˘mi dojmy s nûk˘m
podûlit. Vytáhla jsem mobilní telefon
a vytoãila ãíslo svého syna. Ozval se
mírnû otráven˘m hlasem. Ty ãlovûãe, to mi nebude‰ vûﬁit, kde teì
jsem. Lesy, ohnû, lososi... Jo, to je
fajn, zní odpovûì, já právû dojedl tﬁi
dni staré ﬁízky.
A je po romantice. Tvrd˘ návrat do
reality. Zdá se mi, Ïe sly‰ím zvuk
motoru. Pﬁijeli pro vás, rychle nasedat! Ke srubu dorazil snûÏn˘ skútr,
kter˘ vlekl jakousi „vaniãku“ vystlanou koÏe‰inami. Tam se musíte vejít.
A my se tam ve‰li! Z cesty zpût vím
jen to, Ïe jsme se sm˘kali za skútrem, pﬁiotráveni v˘fukov˘mi plyny,
já uprostﬁed shluku tûl, aniÏ bych
pﬁesnû vûdûla, ãí je která ruka nebo
noha. Tak tohle byl mÛj nejvût‰í záÏitek z Finska, záÏitek, na kter˘ do
smrti nezapomenu.

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

24

2003

MAGAZÍN

OBâASNÍK V·FS – PROSINEC

·ílenství jménem SPINNING
I u nás uÏ existují speciální fitnesscentra kde pod jednou
stﬁechou mÛÏeme nalézt posilovnu, aerobic a jiné formy cviãení, squash, bazén ãi saunu
a samozﬁejmû i solárium atd.
Ale poﬁád pﬁicházejí nové
a nové druhy sportu. Jedním
z takov˘ch je i „SPINNING“.
Nemusíte b˘t zrovna vrcholoví
sportovci, dokonce nemusíte nikdy
pﬁedtím sportovat a pﬁesto mÛÏete
zajít na spinning. Nemusíte se uãit
Ïádné sloÏité pohyby. Budete nenásiln˘m zpÛsobem pracovat na své
fyziãce a zároveÀ proãistíte svoji
mysl - i kdyÏ je Vám ‰edesát nebo
máte 130 kilo. Lekci spinning programu zvládne úplnû kaÏd˘, protoÏe
zátûÏ si urãuje kaÏd˘ sám.
Spinning program vytvoﬁil v 80. letech minulého století dálkov˘ cyklista Johnatan Goldberg, známy jako
„Johnny G.“. Ten pﬁi své pﬁípravû na
závod „Race Across America“ hledal
moÏnost, jak ãásteãnû pﬁesunout
svÛj tréninkov˘ program do místnosti. V té dobû jistû netu‰il, Ïe tím odstartuje vznik prvního indoorcyclingového programu Spinning.
První spinning lekce probíhaly
v jeho garáÏi v Los Angeles, kde byl
poloÏen základní kámen tohoto skupinového sportu. Díky stoupajícím
nárokÛm na tréninkové stroje muselo b˘t vyvinuto odpovídající stacionární kolo. Tak bylo pod vedením
Johnnyho G. postaveno první funkãní spinningové kolo - SPINNER.
Spinning programu se úãastnilo
stále více tréninkov˘ch partnerÛ
Johnnyho G. Ke zv˘‰ení tréninkové
motivace volil Johnny odpovídající
hudbu. Tento nov˘ a fascinující skupinov˘ trénink stále ukazoval nové
cesty. Od fitnesscentra v Santa Monice a Los Angeles aÏ po New
York.
KvÛli enormnû se zvy‰ující poptávce
zaãala v roce 1995 sériová v˘roba kol
Johnny G. Spinner. Kolo Johnny
G Spinner vyuÏívá velkou setrvaãnost.
Byl vytvoﬁen vzdûlávací systém pro
‰kolení spinning instruktorÛ a spinning
expandoval na dal‰í kontinenty.
Do dne‰ního dne bylo celosvûtovû
prodáno více jak 250.000 kol Johnny
G. Spinner otevﬁeno pﬁibliÏnû 20.000
oficiálních Spinning center a vy‰koleno více jak 60.000 Spinning instruktorÛ v 80 zemích svûta. Díky
pﬁesn˘m licenãním pravidlÛm a dÛslednému dodrÏování tréninkov˘ch
metod mÛÏete zaÏít stejnû kvalitní

spinning lekci na Floridû, v Itálii, Nûmecku, Singapuru, JiÏní Africe nebo
v âeské republice.
Pojetí spinningu je velice prosté,
ale v tom leÏí pro mnohé velk˘ problém - co je na tom tak svûtoborného? Pﬁeci sedût na kole, které se neh˘be a nikam nejede, musí b˘t totálnû nudné!? Odpovûì zní: ano, mÛÏe
to b˘t nuda; av‰ak pokud víte, jak
pﬁipravit specificky zamûﬁen˘ tréninkov˘ program, vyuÏívající v‰ech
moÏností spinningu, pak se nudû
spolehlivû vyhnete.
Ve fit-centrech se stávají spin-trenaÏéry (spinnery) stále oblíbenûj‰í,
a to jak pro individuální aerobní trénink, tak pro skupinové spinningové
hodiny se specificky navrÏen˘m obsahem. Délka skupinov˘ch lekcí je

jiné potﬁeby a cíle. Jízda kaÏdého
úãastníka plnû odpovídá jeho individuálním fyzick˘m pﬁedpokladÛm.
Spinning vyuÏívá fenomenálního
spojení „mind-body“ (mysl a tûlo).
Díky tomu se vá‰ trénink ãi cviãení
stane daleko úãinnûj‰í neÏ pouh˘
dril ãi napodobování instruktora.
Tûlo je vÏdy nástrojem toho, co
ﬁekne hlava. Pokud budete mít k jakémukoliv tréninku odpor, nezlep‰íte se. Nejprve musíte chtít, musíte
mít vÛli nûco dokázat. AÈ uÏ je to
v˘stup na nejvy‰‰í horu svûta nebo
„jen“ zhodit pár pﬁebyteãn˘ch kilo.
K tomu, abyste dokázali vyuÏít své
vÛle, potﬁebujete znát základy jízdy.
Nechte se motivovat instruktorem,
ale jestli je cíl va‰í jízdy jin˘, nebojte se jet po svém. Zmûna stylu jízdy

obvykle 40 minut, bûhem nichÏ instruktor prÛbûÏnû pﬁedepisuje pﬁítomn˘m bikerÛm tempo a „sklon terénu“, pﬁiãemÏ pﬁekﬁikuje hlasitou,
energizující hudbu.
Spinning je energeticky úãinné
skupinové cviãení na stacionárních
kolech, které spojuje hudbu, motivaci a pﬁedstavivost do jednoho celku
s pﬁesnû dávkovan˘m tréninkem.
Tento originální cyklistick˘ program
nabízí fyzické a psychické prvky
sportovního tréninku lidem kaÏdého
vûku a úrovnû zdatnosti.
Spinning program kombinuje trénink podle srdeãní frekvence s pûti
styly jízdy a nabízí tak úãastníkÛm
neopakovateln˘ zpÛsob cviãení.
Johnny vytvoﬁil spinning program
s vûdomím, Ïe kaÏd˘ má pﬁi tréninku

i velikost zátûÏe záleÏí jen a jen na
vás.
Z vlastní zku‰enosti mohu spinning jen doporuãit. Ze zaãátku byl
strach, Ïe celou lekci nezvládnu. Ale
v prÛbûhu jsem sice byla vyãerpaná, ale na druhou stranu plná energie. Hodnû záleÏí na instruktorovi,
nûkdy dá pﬁednost kopcovitému profilu hodiny, jindy se jede pohodovû
s mírn˘m stoupáním.
TvÛrce Spinning programu, Johnny G ﬁíká: „Spinning je jenom jízda,
stejnû jako Mt. Everest je jenom
kopec!“ ¤iìte se tím i v Ïivotû a budete spokojeni.
PETRA KLAPKOVÁ
studentka 3. roãníku
prezenãního studia
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Focus ON ...
What you’ve (probably) already forgotten
This time (the first part only, the second one will be in the next issue of Xadonia - Focus) we would like to Focus on
first names, from all over the world, and their meanings.
first name + origin

meaning

other forms

John (Hebrew)
George (German)
Philip (Greek)
Paul (Latin)

the gracious gift of God
a landholder
a horses lover
means little

Jack, Johnnie, Johnny, Jan, Jock
Georgy, Georgie etc.
Phil, Phillip, Pip

Michael (Hebrew)
Victor (Latin)
Arnold (German)

Mick, Mike, Mickey etc.
Vic
Arnnie, Arny etc.

Sextus (Latin)

a person who is like God
a person who conquers
a person who is strong as
an Eagle
the sixth

Septimus (Latin)

the seventh

Oskar (Celtic)

a warrior

David (Hebrew)
Karel

beloved person
the Czech form of Charles

Dave, Davie, Davy etc.

Charles
Monica (Latin)

means strong, noble of spirit
uncertain but beautiful

Charlie, Charley etc.

(Monika, Monique the French
name of Monica
Olga

the Russian name of Helga

Helga

is healthy and happy

Quentin (Latin)

means the fifth

or Quintin

gracious - milostiv˘, laskav˘, vlídn˘; landholder - statkáﬁ; God - BÛh (kﬁesÈansk˘);
conquer - podrobit si, dob˘t, zdolat; beloved - milovan˘, drah˘; noble - urozen˘, u‰lechtil˘, skvûl˘.

Focus ON ...
Musaeum Nationale (1818)
This year the National Museum is celebrating the 185th
Anniversary. The National Museum is situated at the top
of Wenceslas Square (it is not that important because
we know everyone knows where the National Museum
situated is, but we think that it is useful to know whether
an article should be put or not). O.K. Let ‘s go on with the
National Museum (NM) history.
The style in which the NM was built is called the Renaissance style. As everyone knows the Museum was
founded in 1818 and is the second oldest Museum in
the heart of Europe - the Czech Republic. On the contrary the NM is the biggest one in our country and as far
as I ‘m concerned it is the most beautiful of Museums i’ve
ever seen.
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The NM offers 13 million objects in its collections,
which is almost 25 percent of all objects owned by Museums in the Czech Republic. These 13 million of „whatever“ are being seen at the permanent exhibition hall
(divided into ten parts) which is in Prague, and as well as
at other five exhibitions outside the Prague.
When you visit the NM, the opening hours are from 9
a.m. till 5 p.m., you will be charged CZK 40,- as a student, otherwise CZK 80,-. You might see many (let us
say countless ‘cause it is better from the marketing view
to attract more visitors:-) exhibitions such as prehistory
of Bohemia, anthropology, zoology, osteology and so on.
The National Museum also organizes many other exhibi-

tions during the year so if you’re lucky you see some of
them.
And finally when you enter the main entrance of the
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NM building in Prague you can visit the NM library with
its study room, of course it’s open to the general public.

found - minul˘ ãas od FIND; zaloÏit, poloÏit základy; on the contrary - naopak

Focus ON ... JOKES
Rabbit’s ones

A, Old mathematicians never die. They just lose some of their functions.
B, Have you heard the one about statistician?
Probably...

Worm’s one

QUESTION: What is „Pí“?
three persons answer:
Physicist: Pi is 3,1415
Mathematician: Pi is the number which is expressing
the relationship between the circumference of a circle
and its diameter.
Engineer: Pi is 3 or so.

Mathematician - matematik; Circumference - geom.obvod; Circle - kruh, kruÏnice; Diameter - prÛmûr.

Focus ON ...
Cross-word
John Maynard Keynes.
Probably every student, who has something to with
economics has already heard about this famous economist. (By the way, he is said to be the founder of Macro-

economics). But do you remember the name - title of his
best known economic book? If not you can find it in our
today’s ,a two-word, crossword. A glue given to you is
that the book was written in 1936.
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1.

r

2.

d

3.

o

4.

b

5.

p

6.

v

7.

g

8.

p
v

9.
10.

c

11.

s
t

12.
13.

t

* all the cross-word puzzle words are nouns

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
10.
11.
12.
13.

it could be a political or ruling system.
a person who was born and lives in Denmark; citizen of Denmark
it’s much bigger than sea; vast area of salty water; the Atlantic...
the meat of a grown cow
in this row you should discover a city where you can find the Eiffel tower
the abbreviation of value-added tax
it’s precious metal; it’s expensive; it’s yellow coloured
a person who paints (walls etc.)
the abbreviation of virus that causes AIDS (human immunodeficiency virus)
you can have strong or weak; black or white; decaffeinated or instant it’s hot or cold; you drink it and when you
go to a restaurant you ask for Irish or Vienna...
it’s a game played on a green grass field between 2 teams of 11 players
a word invented by Karel âapek
what is the result of five times four?

Focus ON ...
Focus on... The London Stock Exchange (the LSE)
The London Stock Exchange is another, let’s say, financial institution which is focused on our pages.
In the May’s Focus you had the chance to read about
NYSE. The NYSE article explained you how a stock is
bought and sold actually how the trade concerning

stocks is executed. And, as you know, it’s very similar to
other Stock Exchanges in the world. That ‘s why we do
not want to repeat things which were already written,
told. So, this article is about the London Stock Exchange
history and we think it could be very interesting as well
as educational reading.

The seat of the London Stock Exchange (the address)
Old Broad Street
London
Phone: +44 (0) 20 7797 1000

address ‘cause in the middle of 2004 they move to new
building which is close to Saint Paul’s Cathedral, London
(the Paternoster Square).

The nowadays seat is very close to these metro stations:
Northern, Central, Docklands Light Railway, District,
Circle

the history
The London Stock Exchange is one of the world’s oldest
stock exchanges (more than 300 years).
The history started in coffee houses in the 17th century
in London. „A few“ years later the Exchange became the
City’s most important financial institution.

Note:
But in the near future you won’t find them at the above
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There are some history milestones of the LSE in the chart below.
1698 the first issue of stock and commodity prices called „The Course of the Exchange and other things“. This first
issue was done by JOHN CASTAING at his office in a Coffee house.
1698 stock dealers traded in the streets and coffee houses
1748 this year the London’s fire destroyed almost all the coffee houses but in a short time the houses were rebuilt
again.
1773 New Jonathan’s was the name of the new trading „building“- coffee house which was afterwards renamed to
The Stock Exchange.
1802 the Exchange moved into a new building
1812 The first book with trading rules was created.
1914 The World War I caused that the market was closed from July till the year 1915.
1945 the upper storeys of Exchange were damaged by a German rocket, but the trading continued in the same
building but in the basement
1972 The new 26-storey Exchange building was opened by the Queen of England. The trading floor was 23 thousand square meters vast.
1973 First women members were accepted to the Exchange
1986 a big deregulation of the market, for example: the trading started to operate via computer and telephone;
ownership of member companies by an overseas corporation was allowed; the Exchange became a private
company etc.
1997 A new system, called SETS which stands for Stock Exchange Electronic Trading Service, was launched. This
system improved the market efficiency (faster access etc.)
2003 This year a brand new international system was established. They call it EDX - equity derivative business.

milestones - milník; storey - poschodí, podlaÏí, etáÏ (americká angliãtina uvádí téÏ, story; basement - suterén,
sklepení.

Focus ON ... USA (2)
History of The twentieth century
Flight: In 1903 alone, Wilbur and Orville Wright achieved the first successful powered flight.

cational system suggest this may well have been the
most literate period in US history.

Automobile: Henry Ford established his Ford Motor
Company. Ford’s enthusiastic adoption of the latest
technology in mass production - the assembly line - gave
Detroit a head start in the new automobile industry,
which swiftly became the most important business in

Great War: President Wilson managed to keep the US
out of the Great War for several years but, when the time
came, American intervention was decisive. With the
Russian Revolution illustrating the dangers of anarchy,
the US also took charge of supervising the peace. However, although Wilson presided over the postwar negotiations that resulted in the Treaty of Versailles in 1919,
isolationist sentiment at home kept the US from joining
his pet scheme to preserve future world peace, the League of Nations.

America. Jazz and Blues: Both jazz and blues music
came to the attention of a national audience for the first
time during that same period.
Movie: Hollywood acquired its first movie studio in 1911,
and its first major hit in 1915 with D. W. Griffith’s unabashed glorification of the Ku Klux Klan in Birth of a Nation.
Radicalism: Both the NAACP (National Association for
the Advancement of Colored People) and the socialist
International Workers of the World („the Wobblies“) were
founded in the early 1900s, while the campaign for women’s suffrage also came to the forefront. Writers such
as Upton Sinclair, whose The Jungle exposed conditions
in Chicago’s stockyards, and Jack London proselytized
to the masses; contemporary improvements in the edu-

Prohibition: Back home, the Eighteenth Amendment to
the Constitution, in 1920, forbade the sale and distribution of alcohol, while the Nineteenth finally gave all American women the vote. Quite how Prohibition ever became the law of the land is something of a mystery; certainly, in the buzzing metropolises of the Roaring Twenties, it enjoyed little conspicuous support. There was no
noticeable elevation in the moral tone of the country, and
Chicago in particular became renowned for the street
wars between bootlegging gangsters such as Al Capone
and his rivals.
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New York
New York is a densely packed mass of humanity seven million people in 309 sq miles (800 sq km) - and
that’s just Manhattan, only a part of greater New York
City. All this living on top of one another makes the New
Yorker a special kind of person. Although it’s hard to put
a finger on what makes New York buzz, it’s the city’s hyperactive rush that really draws people here.
In a city that is so much a part of the global subconscious, it’s pretty hard to pick a few highlights - wherever
you go you’ll feel like you’ve been there before. For iconic value, you can’t surpass the Statue of Liberty, the
Empire State Building, Central Park or Times Square.
The Metropolitan Museum of Art is one of the world’s
top museums, and the Museum of Modern Art isn’t far
behind. Bookshops, food, theater, shopping, people: it
doesn’t really matter what you do or where you go in
New York because the city itself is an in-your-face, exhilarating experience.

San Francisco
Even people who hate the United States love San
Francisco. It has a self-effacing flutter of the eyelids so
blatantly missing from brassy New York and plastic LA,
an atmosphere of genteel chic mixed with offbeat innovation. This is a place that breeds alternatives: It’s the
home of the Beat Generation, flower power, student protest and gay pride. One of the country’s most attractive
cities, San Francisco boasts foggy, hilly streets that provide gorgeous views of San Francisco Bay and its fa-

mous bridges. This is a mosaic of a city, a big picture
made from the colorful tiles of the Latino Mission, gay
Castro, bustling Chinatown, clubby SoMa, hippie
Haight-Ashbury and Italian North Beach. Fisherman’s
Wharf is the epicenter of tourist kitsch and the gateway
to Alcatraz, while Union Square is where the classy
shoppers congregate.

Los Angeles
It’s possible that Los Angeles is a figment of its own
imagination. No other city studies itself so intently - on
film, television or in glossy magazines. LA is a monster
of a city, a tangle of freeways and sprawling suburbs
where anyone without a car is considered intellectually
impaired. This is where the American Dream is manufactured, and if you’re not prepared to embrace the
dream you’ll doubtless find LA filthy, irritating, frightening
or just plain dumb. But if you long to stand in the footsteps of stars and breathe their hallowed air, you’ve
come to the right place. In this town, chefs are household
names and nobodies erect billboard shrines to themselves. LA is a feast of fame-associated sights - cruise Sunset Strip, walk Rodeo Drive or Hollywood Boulevard,
be seen on Melrose or Venice Beach, gawk at babes in
Malibu or poke your nose through the gates of Beverly
Hills. No one does a theme park like the Angelenos:
Disneyland is the mother of them all, and Universal
Studios turned its back lot into a thrill ride years ago.
When the glitz starts coming out your ears, head for the
almost-reality of Little Tokyo and El Pueblo de Los Angeles or Pasadena’s Huntington Gardens.

buzz - zvuãn˘, bzuãet, huãet, subconscious - podvûdom˘, exhilarating - potû‰ující, brassy - drz˘, flutter - tﬁepetání, eyelids - víãka
Nebyla provedena jazyková korektura.
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