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Úvodník
Mil˘ ãtenáﬁi,
opût se ti dostává do rukou nové ãíslo Xadonie. Je prvním
v roce 2004 a my doufáme, Ïe tak jako ty, i my do nûj vstoupíme úspû‰nû, tﬁeba v podobû kvalitních pﬁíspûvkÛ.
Pﬁi V·FS se v lednu konal ples. Jak to tam vypadalo? To
Vám v pﬁíspûvku „sv˘m pohledem“ prozradí ãlenové redakãní
rady, Radek Bu‰ta a David ·íma. V tomto ãísle máme pro vás
opravdovou „bombu“, kterou si rozhodnû nenechte ujít - rozhovor se skupinou „BEATLES“! Byla sice struãná v odpovûdích
na otázky, které jsme jejím ãlenÛm poloÏili, ale to nic nemûní
na tom, Ïe nám tento rozhovor po velké „námaze“ poskytli.
Tradiãnû jsou pro vás pﬁipraveny zajímavé rozhovory, IT
okénko od Pavla Skotnici ãi anglicky psaná ãást Xadonie
FOCUS. Za pov‰imnutí také stojí na‰e nová rubrika, kde se
vám budeme snaÏit poodhalovat ménû známá, ale „krásná“,
místa âeské republiky. V tomto ãísle jsme pﬁipravili Památník
na Vítkovû.

DÛleÏité upozornûní:
Studenti, pﬁeváÏnû z prvních roãníkÛ, jak jste jistû zaregistrovali, vyvûsil jsem ve spolupráci s odborem komunikace a PR na nástûnky V·FS ve Vltavské ulici letáky s nabídkou na ãinnost v redakãní radû (RR) obãasníku Xadonia. Samozﬁejmû, Ïe tato nabídka neplatí pouze pro studenty z Prahy.
■rPoÏadavky: Pﬁinést oÏivení, nápady do Xadonie, zájem
o ãinnost, aktivnû pﬁispívat do nûkteré rubriky.

■ FOCUS

■rNabízíme: MoÏnost úãastnit se zajímav˘ch akcí, které ‰kola
poﬁádá; získání úãelového stipendia za ãinnost v redakãní radû
(nezdanûn˘ pﬁíjem); tzv. „insider“ informace o tom, kam ‰kola
smûﬁuje, co chystá do budoucna; setkání se zajímav˘mi lidmi,
a to nejen z prostﬁedí vysoké ‰koly, ale také napﬁ. v rozhovorech, namátkou pﬁipomínám napﬁ. rozhovor s b˘val˘m prezidentem Svûtové banky J. de Grootem, V. Hronem, L. Machálkovou, V. Klausem atd.).

Focus on...

BliÏ‰í informace:

■ INZERCE

5552@mail.vsfs.cz,
nebo xadonia@mail.vsfs.cz.

Inzerce Appian Group
Inzerce MUS

DAVID ·ÍMA,
‰éfredaktor
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Partneﬁi
Vysoké ‰koly finanãní a správní
Absolutní vût‰ina z nás hledá v Ïivotû partnera. Nûkdo ho najde, jin˘ nikoli. Nûkdo najde partnera, ale ãasem zjistí, Ïe není tím „prav˘m“. Mít dobrého partnera je velká v˘hoda. Partnerství - to by mûl b˘t vyrovnan˘ vztah,
vzájemnû si mít co nabídnout, b˘t si oporou. Mûla by to b˘t v˘hoda pro obû
strany.
Mám pro vás dobrou zprávu - Vysoká ‰kola finanãní a správní na‰la partnera, a ne jednoho. Dovolte, abych
vám pﬁedstavila hned celou ﬁadu partnerÛ V·FS.
Generálním partnerem, a to jistû nebude pro nikoho pﬁekvapením, je Appian Group. AG je jedním z na‰ich zakladatelÛ a podporuje V·FS od jejího
vzniku. JenÏe stát se partnerem, to
vyÏaduje velk˘ posun ve vzájemném
vztahu. Zejména pro V·FS.
Hlavní partneﬁi jsou dva - Mostecká
uhelná spoleãnost, která podporuje
‰kolu dlouhodobû a zejména její rozvoj v severoãeském regionu, a Nadace âeské spoﬁitelny. To jiÏ mÛÏe b˘t

pro nûkoho pﬁekvapením. Ale jen pro
toho, kdo málo sleduje v˘voj na ãeském bankovním trhu. âeská spoﬁitelna se dvakrát stala bankou roku, podaﬁil se jí v˘razn˘ kvalitativní posun.
Kdo by si nepﬁál mít takového partnera! Pro na‰i ‰kolu to znamená velk˘
závazek s takov˘m partnerem spolupracovat. To, ãím je âS mezi bankami, tím chce b˘t V·FS mezi soukrom˘mi V·. UÏ teì je nepﬁehlédnuteln˘m subjektem na trhu s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním, je nejvût‰í soukromou vysokou ‰kolou a má ambice stát
se lídrem, jakousi „‰kolou rokÛ“.
Ale zanechme humorn˘ch paralel!
Koneãnû, vidíte sami uvedenou ﬁadu

dal‰ích partnerÛ. VáÏíme si partnerství
se v‰emi subjekty, pﬁesto partnerství s
mûsty, ve kter˘ch ‰kola pÛsobí, s magistráty hl.m. Prahy, Mostu a Kladna,
povaÏujeme pro V·FS za zvlá‰È klíãové.
Zástupci na‰ich partnerÛ jsou velmi
ãasto zastoupeni ve v˘znamn˘ch orgánech ‰koly, jak˘mi je správní a akademická rada, ãi v regionálních grémiích, a mohou pﬁímo ovlivÀovat její
smûﬁování a chod. To je velká pﬁíleÏitost pro obû strany a tûÏit z ní budou
studenti i absolventi. Pokud zÛstanete
vûrni Xadonii, seznámíte se s nimi podrobnûji na stránkách na‰eho ãasopisu
Nu a co si pﬁát závûrem? Snad to,
co se pﬁeje vÏdy, kdyÏ se partnerství
uzavírá: „Aby jim to dlouho vydrÏelo!“

BOHUSLAVA ·ENK¯¤OVÁ
generální ﬁeditelka V·FS

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNE¤I

PARTNE¤I

Statutární
mûsto Kladno
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Ples V·FS
V nedûli 11. ledna 2004 se za finanãní podpory sponzorÛ Appian Group, MUS a Stach Group a nûkolika rodiãÛ studentÛ Bankovní akademie konal v Národním domû na Smíchovû jiÏ tﬁetí spoleãn˘
ples Vysoké ‰koly finanãní a správní a Bankovní akademie. A my jsme byli u toho...

A takhle byl zaplnûn˘ sál taneãními páry.

▲

Generální ﬁeditelka Dr. Bohuslava
·enk˘ﬁová zahájila ples a pﬁedstavila
sponzory plesu.

Dlouho
oãekávaná akce
abiturientÛ
Bankovní
akademie

▲
Studentka
V·FS Zuzana
BroÏková
s partnerem
v taneãním
vystoupení Wild
West

▲
4

Dekorování prvních absolventÛ v rámci projektu „Postavím se na hlavu nebo na vlastní nohy?“
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A takhle se lidi bavili...

Student V·FS Michal Ol‰a se svou taneãní partnerkou v parodii „Zpûváci“

Zeptali jsme
se BroukÛ...
■ Hodláte po velkém úspûchu na
Beatlefestu v New Yorku svoje prvenství obhájit a nebo získat vavﬁíny i na jin˘ch soutûÏích?
Máme v pﬁípravû nûkolik soutûÏí po
EU, které nav‰tívíme tento rok.
■ Co fanynky?
V pohodû. Jsme rádi, ze pﬁib˘vají.
■ Kdo z vás ãtyﬁ je frontman kapely?
U nás v kapele jsou frontmani v‰ichni!!!
■ Jak pokraãuje hudební pásmo
Beatles ve spolupráci s F. R. âechem?
V˘bornû. UÏ je nazkou‰ené a tû‰íme se na premiéru 17. 2. v Divadle
U hasiãÛ v Praze.
■ MÛÏete nám tento projekt trochu
pﬁiblíÏit?
Je to humornû pojatá historie skupiny Beatles s jejich nejvût‰ími hity.

Hvûzdou veãera byli ãesko-sloven‰tí „Brouci“

■ Víme o vás, Ïe jste vystupovali
i v muzikálu. Jaké je to vymûnit
koncertní pódia za ta divadelní?
Je to super zku‰enost a ve spoleãnosti zku‰en˘ch hercÛ je fantastická
atmosféra.

■ Vymûnili byste si to s opravdov˘mi ãleny Beatles se v‰emi jejich
vzestupy a pády?
Samozﬁejmû, ale s na‰imi rodinami
a kamarády, které bychom nevymûnili
za nic.

■ Co vá‰ Ïivotní styl? Podobá se
ãlenÛm skupiny Beatles?
Jak u koho. Máme rÛzné zájmy,
ale hlavnû je to hudba a v‰echno
s tím spojené - velmi podobn˘ Ïivotní styl.

ZÁVùREM
B˘val˘ ‰éfredaktor obãasníku Xadonia Jan Bílek ve svém ãlánku z února
roku 2002 napsal k tehdy prvnímu
spoleãnému plesu BA a V·FS násle-

FOTO: MICHAL âERN¯

dující: „... ale poté, co jsem ten ples
proÏil, vím, Ïe pﬁí‰tû pﬁijdu zase a pﬁijdou i ti, kteﬁí tam byli...“.
Myslíme si, Ïe tato slova velmi pﬁesnû vystihují i na‰e celkové pocity,
a vﬁele doporuãujeme v‰em, kteﬁí se
ho je‰tû nezúãastnili, aÈ to napraví
a vydají se na ples pﬁí‰tí rok. Urãitû nebudou litovat, naopak.
Na shledanou na plese 2005.

RADEK BU·TA,
DAVID ·ÍMA
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JE JICH 22...
prospûchov˘ch stipendistÛ
MIROSLAV
HUDÁK,

(tedy dvojnásobek oproti loÀskému roku)

obor
¤ízení podniku
a podnikové
finance,
3. roãník

Letos byla jiÏ podruhé v historii V·FS udûlena prospûchová stipendia za vynikající studijní v˘sledky dosaÏené za akademick˘ rok
2002/2003. Na základû Stipendijního ﬁádu a Rozhodnutí generální ﬁeditelky byla tato stipendia vyplacena tûmto studentÛm prezenãního bakaláﬁského studia:

Jméno

Obor

Roãník

Anna Synecká

Veﬁejná správa

2.

Barbora Zajícová

Veﬁejné finance a správa

4.

Daniel KﬁíÏ

¤ízení podniku a podnikové finance

4.

Hana Kracíková

¤ízení podniku a podnikové finance

4.

Jan Pjentak

Veﬁejná správa

2.

Jiﬁí Johánek

Veﬁejná správa

2.

Kateﬁina Jankovcová

Bankovnictví

2.

Klára Havlová

Veﬁejná správa

3.

Klára Schejbalová

¤ízení podniku a podnikové finance

4.

Lucie Pﬁibylová

¤ízení podniku a podnikové finance

2.

Marie Kadlãíková

¤ízení podniku a podnikové finance

4.

Marie Klofátová, DiS.

¤ízení podniku a podnikové finance

4.

Markéta Vr‰ecká

¤ízení podniku a podnikové finance

2.

Michaela Srbová

Veﬁejné finance a správa

4.

Michaela ·légrová

Veﬁejná správa

2.

Miroslav Hudák

¤ízení podniku a podnikové finance

3.

Oldﬁich Glötzer

Veﬁejné finance a správa

4.

Petra Klapková

¤ízení podniku a podnikové finance

3.

Petra PaÈková

Bankovnictví

4.

Silvie Málková

Veﬁejné finance a správa

4.

·árka Kalinová

¤ízení podniku a podnikové finance

3.

Tomá‰ Pták

Aplikovaná informatika

3.

OTÁZKY PRO STIPENDISTY:

1. Hodlá‰ pokraãovat v magisterském studiu na této ‰kole
nebo na jiné V·?
2. Uãil jsi se hodnû na zkou‰ky nebo „to jen vy‰lo“?
3. Kter˘ pﬁedmût byl tvÛj nejoblíbenûj‰í a kter˘ ti pﬁipadal
úplnû k niãemu?
4. Co ti ﬁíká institut manÏelství? PÛjde‰ do toho?
6

1. Chtûl bych pokraãovat na souãasné ‰kole, ale záleÏí na tom, jak vysoké bude ‰kolné a jestli se mi povede sehnat dostatek penûz. Pﬁece
jenom 49 000,- Kã za semestr není
malá ãástka.
2. Na nûkteré zkou‰ky jsem se uãil
hodnû, na nûkteré ménû.
3. To je tûÏké ﬁíct. V‰echny pﬁedmûty mají svÛj v˘znam. Nûkteré mají
vût‰í v˘znam a jiné men‰í.
4. Institut manÏelství je pûkn˘ v˘raz,
ale dokud nedostuduji, nic moc mi neﬁíká.

JAN
PJENTAK,
obor
Veﬁejná správa,
2. roãník
1.
2.
3.
4.

Jo.
Uãil jsem se i mi to vy‰lo.
Ekonomie/v˘voj veﬁejné správy
Ne.

HANA
KRACÍKOVÁ,
obor
¤ízení podniku
a podnikové
finance,
4. roãník
1. V magisterském studiu budu pokraãovat na této ‰kole. Nebudu mûnit
ani obor ¤ízení podniku a podnikové
finance.
2. Odpadly spí‰ pﬁedmûty jako matematika, coÏ bylo pro mne fajn. Bavily mû moje oborové pﬁedmûty, jako
jsou Podnikové finance a Finanãní
anal˘za podniku. ZáleÏí ov‰em na vyuãující/m. Tento semestr jsem s oborov˘m pﬁedmûtem ManaÏerské úãetnictví díky vyuãující spokojená nebyla.
3. Studium jazykÛ, ale jinak nic jiného.
4. ...

MARIE
KLOFÁTOVÁ,
obor
¤ízení podniku
a podnikové
finance,
4. roãník
1. Zatím ne.
2. To byste rádi vûdûli. Prozradím, B
je správnû.
3. Mezi nejoblíbenûj‰í pﬁedmûty rozhodnû patﬁily ty, jeÏ uãila paní doktorka Vojtûchovská. Dle mého názoru
byla jedním z nejlep‰ích kantorÛ na
této ‰kole (snad i vÛbec nejlep‰í) a je
obrovská ‰koda, Ïe si ‰kola takov˘chto lidí více neváÏí. Pﬁedmûty jako takové jsou, myslím, dobﬁe volené, leã jistû
by se na‰la jména vyuãujících, kteﬁí i z
dobrého pﬁedmûtu udûlají naprosto
ztracen˘ ãas.
4. Neodmítám, ale také neidealizuji
manÏelství.

hodlám pokraãovat ve studiu. Ale na
téhle ‰kole asi ví kaÏd˘ víc neÏ já.
Vpravdû mám v úmyslu pokraãovat ve
studiu na V·FS a nemûnit konû uprostﬁed ﬁeky. Ale doposud jsem to tajil.
Teì pÛjdu a vyplním pﬁihlá‰ku.
2. Chodil jsem hodnû na pﬁedná‰ky,
takÏe jsem se nedivil, kdyÏ mi to pak u
zkou‰ek vy‰lo. Ale také myslím, Ïe by
zde bylo na místû, abych podûkoval
v‰em pedagogÛm, kteﬁí ke mnû byli
shovívaví, kdyÏ jsem u zkou‰ky pÛsobil tûÏko pﬁekonateln˘m dojmem ignoranta, kter˘ na zkou‰ku dorazí ve stylu
,,vÏdy pﬁipraven,“ aniÏ by se musel
zdrÏovat zbyteãn˘m studiem. Ale já
jsem se váÏnû uãil! A tohle zkou‰kové
období se budu uãit zase!
3. M˘mi nejoblíbenûj‰ími pﬁedmûty
byly právû ty, které jsou úplnû k niãemu. (Chci ﬁíct: Pﬁipadaly mi.) Tím
pádem vyjmenovávat je by bylo nevkusné...
4. Podle toho, kolik bude stát semestr.

PETRA
KLAPKOVÁ,

JI¤Í
JOHÁNEK,

obor
¤ízení podniku
a podnikové
finance,
3. roãník

obor
Veﬁejná správa,
2. roãník

1. Ráda bych pokraãovala na této
‰kole. Ov‰em jsou tu urãité okolnosti,
které je‰tû musím vzít v úvahu, a pak
se teprve rozhodnu.
2. Hodnû jsem se uãila a nic neponechala náhodû.
3. Na v‰echny pﬁedmûty spojené s
m˘m oborem jsem chodila ráda. Myslím si, Ïe nebyl pﬁedmût, kter˘ by byl
zbyteãn˘.
4. ManÏelství beru jako pouto, které
by se nemûlo nikdy pﬁetrhnout. Proto
si myslím, Ïe dva lidé by se mûli co
nejlépe poznat a del‰í dobu spolu Ïít,
neÏ udûlají tak dÛleÏit˘ krok. U mne
manÏelství pﬁipadá v úvahu aÏ v dobû,
kdy budu pﬁem˘‰let o dûtech, a na to
mám je‰tû hodnû ãasu. Na druhou
stranu, svatební ‰aty také nejsou k
zahození.

1. Chtûl bych pokraãovat v magisterském studiu na této ‰kole. JiÏ znám
prostﬁedí a lidi, takÏe zatím nevidím
dÛvod pﬁecházet jinam.
2. Na zkou‰ky jsem se uãil poctivû.
Nûkdy mi pﬁálo i kousek ‰tûstíãka, ale
to k tomu, myslím, patﬁí.
3. Dobré byly v‰echny, které se t˘kaly veﬁejné správy - Veﬁejná správa,
Základy práva, Regionalistika, Dûjiny
diplomacie. Úplnû k niãemu byla matematika - to byl naprost˘ úlet. K ãemu
matematika na veﬁejné správû?
4. Urãitû bych do toho chtûl jít. AÏ
najdu tu, která do toho bude chtít jít se
mnou, tak rozhodnû.

KLÁRA
HAVLOVÁ,
DANIEL
K¤ÍÎ,
obor
¤ízení podniku
a podnikové
finance,
4. roãník
1. To je sugestivní otázka! Nikomu
jsem neprozradil, kde - a jestli vÛbec -

obor
Veﬁejná správa,
3. roãník
1. Ráda bych pokraãovala v magisterském studiu na této ‰kole. Byla by
‰koda této ‰ance nevyuÏít.
2. Urãitû nejsem ten typ, kter˘ si to
jde jen zkusit. Chci se nûco nauãit, tak
tomu musím vûnovat urãit˘ ãas. Rozhodnû ale neleÏím v knihách od rána
do veãera.
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3. To nedokáÏi jednoznaãnû ﬁíci.
Myslím si, Ïe z kaÏdého pﬁedmûtu
jsem si nûco odnesla. Kdo ví, co se mi
bude v budoucnu hodit. Oblíben˘m
pﬁedmûtem byly Mezinárodní vztahy,
na které si ãasto vzpomenu.
4. V dne‰ním uspûchaném svûtû
pﬁestává mít manÏelství takov˘ v˘znam jako kdysi. Podle mého názoru
je to ‰koda. Mrzí mû, Ïe mnoho lidí
upﬁednostÀuje kariéru a peníze pﬁed
rodinou. A jestli do toho pÛjdu? Zatím
jsem pﬁesvûdãená, Ïe urãitû.

ANNA
SYNECKÁ,
obor
Veﬁejná správa,
2. roãník
1. Byla bych moc ráda (pﬁípadnû
i doktorandské studium).
2. Myslím, Ïe mi sedne obor, kter˘
jsem si vybrala, takÏe se mi uãí docela dobﬁe. Ale spí‰e jsem dﬁela, neÏ jen
Ïe bych mûla ‰tûstí.
3. Mé nejoblíbenûj‰í byly regionální
vûdy, moc mi nesedla psychologie,
protoÏe to bylo pﬁíli‰ obecné.
4. ManÏelství je fajn, pokud je funkãní. Nejsem v‰ak ani proti souÏití „na
hromádce“. Najdu-li ãlovûka, kterému
budu moci dÛvûﬁovat, na kterého se
budu moci spolehnout a kter˘ mû
bude respektovat takovou, jaká
jsem... Ov‰em nyní je nejdÛleÏitûj‰í
‰kola, nejlépe aÏ do doktorandského
studia.

MARIE
KADLâÍKOVÁ,
obor
¤ízení podniku
a podnikové
finance,
4. roãník
1. Pﬁihlá‰ku na V·FS mám jiÏ podanou, tak uvidíme...
2. Samozﬁejmû, Ïe jsem se uãila,
ale neztotoÏÀuji se s pﬁívlastkem
hodnû.
3. Îádn˘ pﬁedmût není ve své podstatû „k niãemu“. To, Ïe z nûj mám posléze tento pocit, je podle mne dáno
spí‰e tím, jak ho kdo pojme, a tudíÏ je
to vûc spí‰e personální (a to dle mého
názoru není vhodné prvotnû vyjadﬁovat tímto zpÛsobem). A tou srdeãní záleÏitostí pro mne byly Dûjiny diplomacie a Mezinárodní vztahy.
4. Beru ho na vûdomí, ale k souÏití
dvou lidí ho zatím nepotﬁebuji.

·ÁRKA MATOU·KOVÁ
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s c a n s e r v i c e s . r. o - p a r t n e r V · F S
Spoleãnost scanservice se v tomto akademickém roce stala partnerem
V·FS. S na‰í ‰kolou spolupracuje jiÏ del‰í dobu, podpoﬁila i konferenci Lidsk˘ kapitál, kterou na‰e ‰kola poﬁádala.
scanservice se zab˘vá zajímavou ãinností, kterou vám pﬁedstavujeme
v krátkém rozhovoru s generální ﬁeditelkou Renatou Telínkovou.
■rMÛÏete ãtenáﬁÛm pﬁedstavit spoleãnost
scanservice?
Na‰e spoleãnost je dlouholet˘
leader
v oblasti digitalizace
dokumentÛ (pﬁevod
dokumentÛ
z papírové do elektronické podoby).
VyuÏívá zku‰eností sv˘ch ‰piãkov˘ch
specialistÛ a ostatních zamûstnancÛ
k poskytování sluÏeb skenování, indexace, pﬁi instalaci a zavádûní systémÛ
pro automatizované zpracování a vytûÏování dat z digitálních dokumentÛ
na ‰piãkové svûtové úrovni. Jsme
také jiÏ mnoho let uznávan˘m a respektovan˘m partnerem spoleãností
Kodak, Top Image Systems, JVC Professional a dal‰ích vedoucích v˘robcÛ
a dodavatelÛ v oblasti digitalizace dokumentÛ, se kter˘mi aktivnû spolupracujeme. To nám zaruãuje rychl˘ pﬁenos nejnovûj‰ích technologií a metod
do kaÏdodenní praxe pracovníkÛ, konzultantÛ i technikÛ na‰í spoleãnosti.
Skuteãnost, Ïe scanservice obdrÏel
po úspû‰ném auditu certifikát ISO
9001:2000, potvrzuje orientaci na plnûní potﬁeb a poÏadavkÛ zákazníkÛ
a partnerÛ, stejnû jako péãi, kterou vûnuje oblasti zlep‰ování jakosti.

■rJaké sluÏby a produkty nabízíte
klientÛm?
Systém poskytovan˘ch sluÏeb lze
rozdûlit do tﬁí základních okruhÛ.
Jedná se o jiÏ zmiÀovanou digitalizaci
dokumentÛ, automatizované zpracování formuláﬁÛ, automatizované ãi automatické zpracování úãetních dokumentÛ, o distribuci ﬁe‰ení digitalizace
dokumentÛ a o dlouhodob˘ kvalitní
servis, konzultace, programátorskou
podporu a dal‰í ãinnosti v oblasti digitalizace dokumentÛ.
■rCo se skr˘vá za digitalizací dokumentÛ?
V souãasné dobû proÏívá digitalizace nové, velmi v˘razné oÏivení. Souãasné spoleãenské a ekonomické
trendy totiÏ vedou ke snaze zvy‰ovat
efektivnost procesÛ a sniÏovat náklady. Nedílnou souãástí tûchto trendÛ je
pak pﬁechod k t˘mové práci a ke spolupráci, ãasto napﬁíã celou organizaãní
strukturou. Oblast digitalizace papírov˘ch dokumentÛ se tak opût dostává
do popﬁedí zájmu. Je jednou z podmínek zv˘‰ení efektivnosti obchodních
procesÛ a zaji‰tûní správného ﬁízení
dokumentÛ v organizaci ãi podniku tedy pro ﬁízení jejich obûhu, ukládání,
manipulace, sledování verzí a úprav,
evidence pﬁístupÛ k dokumentÛm,
atd., aÏ po ﬁízenou skartaci. Strategie
digitalizace a práce s digitalizovan˘mi
dokumenty se tak stává souãástí cel-

kové strategie ﬁízení informací a procesÛ. Pokud dojde k dal‰ím nutn˘m legislativním úpravám, vûﬁím, Ïe situace
na trhu se zlep‰í je‰tû o nûco více.
■rÚãastnila se Va‰e spoleãnost
také ankety „âesk˘ch 100 nejlep‰ích“?
Ano, v leto‰ním roãníku ankety
„âESK¯CH 100 NEJLEP·ÍCH“ jsme
se umístili mezi 100 nejlep‰ími spoleãnostmi v âeské republice. Toto ocenûní je pro mne samotnou, ale i pro cel˘
t˘m spoleãnosti scanservice obrovsk˘m zadostiuãinûním a vûﬁím, Ïe stejné pocity s námi sdílejí na‰i partneﬁi
a klienti. Ná‰ úspûch a kvalitu v‰ak
dokazují i dal‰í ocenûní, která jsme
získali. V roce 2001 v rámci „âESK¯CH 100 NEJLEP·ÍCH“ to bylo ocenûní „Podnikatel roku 2001“ a v roce
2002 jsem získala titul „Lady Pro
2002“, kter˘ se udílí téÏ v rámci ankety „âESK¯CH 100 NEJLEP·ÍCH“.
■rJaké jsou Va‰e plány do budoucna?
VydrÏet, dál rozvíjet spoleãnost
a budovat obchodní slu‰nost, která
bohuÏel mnohdy je‰tû stále chybí na
na‰em tak malém trhu. Maximálnû
se koncentrovat na nové a nové poÏadavky trhu a rozvíjet program loajality zamûstnancÛ. To je to nejvût‰í
zlato, které kaÏdá spoleãnost má, ale
bohuÏel ne v‰ichni si to pﬁipou‰tûjí.
Více informací o spoleãnosti naleznete na www.scanservice.cz. scanservice je registrovaná ochranná známka
spoleãnosti scanservice s.r.o. se sídlem v Praze.
Za rozhovor dûkuje

PHDR. LENKA RUPPERTOVÁ,
ﬁeditelka odboru komunikace

Pﬁedstavení divadelní skupiny V·FS
Indisciplinados
Na jiné ‰kole by snad vznik vlastní divadelní skupiny nebyl zaráÏející, ale na V·FS to prostﬁednictvím
hromadného mailu zarazilo hned nûkolik lidí. Patnáct. Vãetnû dvou profesorÛ, coÏ nás vlastnû zaráÏí
stále - na kaÏdé divadelní zkou‰ce. A nûkdy i na
zkou‰ce klasifikované...
Název skupiny Indisciplinados vlastnû vznikl spontánnû, na hodinû ‰panûl‰tiny, kdy nás lektorka nazvala „Los
studentos indisciplinados“. Právû jsme totiÏ vyru‰ovali
ﬁe‰ením aktuálního existenãního problému: jak pﬁeÏít na
‰kole. Jasnû, Ïe divadlem.
ZaloÏit divadlo byl pﬁíli‰ smûl˘ plán, ale protoÏe nûkdo
to udûlat musel... JiÏ dﬁíve s tím pﬁi‰el Petr Wawrosz, odborn˘ asistent katedry ekonomie, jinak ná‰ organizátor.
Viz první odstavec. JenomÏe tento plán brzy zanikl,
neboÈ nebyl nikdo natolik po‰etil˘, aby se to pokusil zre-
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alizovat. Nakonec jsem se do role po‰etilce vÏil já. A tak
do‰lo k rozeslání onoho hromadného mailu a první
schÛzce skupiny... Po nûkolika schÛzkách uÏ zÛstalo jen
devût lidí, kteﬁí dali za obûÈ svÛj voln˘ ãas a efektivnû
spolupracují na jasném cíli skupiny: odehrát hlavní pﬁedstavení. Nacviãujeme vlastní hru, která vzniká úsilím
dvou autorÛ - ãlenÛ souboru. Podrobnosti nevyzradíme,
ale snad bude dostateãnou nápovûdou, Ïe jsme v‰ichni
spjati s V·FS. ZároveÀ jsme v‰ak spjati i se zkou‰kov˘m
obdobím, tedy spoustou starostí, ale od bﬁezna nasadíme pﬁíslu‰né tempo a s trochou sebepﬁecenûní to do zaãátku kvûtna zvládneme.
Rád bych toto struãné pﬁedstavení, jak b˘vá dobr˘m
zvykem, zakonãil pozváním na pﬁedstavení lépe pﬁipravené: Srdeãnû vás zveme na nûkteré z vystoupení divadelní skupiny Indisciplinados, které bude realizováno
nejspí‰e na zaãátku kvûtna.
MARTIN VALENâÍK,
student 1. roãníku prezenãního studia

Více informací na carpa@centrum.cz
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Nûkolik poznámek o roli energetiky
Ústav pro energetiku se v uplynulém roce zab˘val mimo jiné ‰irok˘m
spektrem vztahÛ spoleãnosti a energetiky.

Jedna z prvních otázek, kterou jsme
si poloÏili, se t˘ká role energetiky v Ïivotû spoleãnosti i jednotlivce. Ostatnû, kaÏd˘ jsme sám sobû tak trochu
energetikem, protoÏe jíme, oblékáme
se, máme rádi doma teplo, i kdyÏ
venku mrzne, téÏ si svítíme a telefonujeme, usilovnou prací ãi cviãením
vydáváme energii, aÏ se zpotíme.
A také patﬁíme do vysoce civilizované spoleãnosti, jejíÏ relativnû nekonfliktní chod je, mimo jiné, podmínûn
ﬁádnou funkcí celé ﬁady vnitﬁních okruhÛ, které umoÏÀují materiální, energetické, informaãní, finanãní a jiné toky,
nutné pro Ïivot spoleãnosti.
Porucha v jednom okruhu zpravidla
generuje poruchy v dal‰ích okruzích.
Za urãit˘ch okolností mÛÏe vzniknout
obtíÏnû zvladatelná ﬁetûzová reakce,
ústící do krize spoleãnosti. Jedním
z klíãov˘ch je okruh energetick˘, protoÏe jeho nefunkãnost mÛÏe ve velmi
krátké dobû, i bûhem nûkolika hodin,
paralyzovat akceschopnost vût‰iny
okruhÛ dal‰ích a zpÛsobit tak rozsáhlé a obtíÏnû zvladatelné poruchy v nepﬁipravené spoleãnosti. Konkrétních
pﬁíkladÛ je mnoho. Ostatnû je tomu
tak i v Ïiv˘ch organizmech, tedy i v na‰ich tûlech. Pokud patﬁí k hlavním úkolÛm státu vytváﬁet ochranné bariéry,
zabraÀující nekontrolovatelnému rozvoji a ‰íﬁení poruch ve spoleãnosti, je
jedním z prvoﬁad˘ch úkolÛ, mimo jiné
i státní energetické politiky, vytvoﬁit

k tomu pﬁedpoklady nejen v energetickém sektoru.
Pﬁevládá v‰ak jakési samozﬁejmé
pﬁesvûdãení, Ïe elektﬁina je ze své
podstaty vÏdy a pro v‰echny dostupná, a zajímá nás pouze cena, která by
mûla b˘t podle na‰ich oãekávání co
nejniÏ‰í. Je takové pﬁesvûdãení oprávnûné?
Totální pﬁeru‰ení dodávek elektﬁiny
i dal‰ích energetick˘ch médií je na urãitém území fyzikálnû i technicky
moÏné. PﬁíkladÛ z poslední doby je
dostatek. Praktickou otázkou je,
s jakou pravdûpodobností mÛÏe tento
jev nastat v urãitém období, v urãitém
rozsahu a dobû trvání. Existují faktory, které spolehlivost dodávek energie
ovlivÀují, a to pozitivnû i negativnû.
V nynûj‰í dobû se velmi podstatnû
mûní podmínky fungování energetiky.
Souãasná liberalizace trhu s elektﬁinou a s ní související konkurenãní boj
vedou ke sniÏování cen pro koneãné
zákazníky, ale také ke sniÏování v˘konov˘ch rezerv v evropském elektroenergetickém systému. Roste tedy riziko, související s nedostatkem v˘konu
elektráren. Roste podíl obnoviteln˘ch
zdrojÛ na v˘robû elektﬁiny, coÏ je sympatick˘ trend z hlediska ochrany Ïivotního prostﬁedí. Tím v‰ak roste podíl
velmi nestabilního v˘konu v elektrizaãních soustavách a je potﬁebné dodateãnû budovat nové elektrárny, které
budou tvoﬁit zálohu k nestabilním
zdrojÛm obnoviteln˘m. Tím zase porostou náklady na v˘robu i pﬁenos
elektﬁiny a tím i ceny elektﬁiny.
Roste podíl importovan˘ch energetick˘ch médií na celkové energetické
bilanci evropsk˘ch zemí i âR a zvy‰uje tak potenciální rizika, související
s men‰í politickou a hospodáﬁskou
stabilitou oblastí, ze kter˘ch jsou energetické komodity dováÏeny. Snaha
ochránit „oprávnûné zájmy“ dovozcÛ
v exportujících zemích mÛÏe b˘t zdrojem vojensk˘ch konfliktÛ s velmi negativním dopadem na energetické hospodáﬁství importujících zemí.
V souãasné dobû celkovû pﬁevaÏuje
vliv faktorÛ, negativnû ovlivÀujících
míru spolehlivosti dodávek energie za
situace, kdy poptávka po elektﬁinû
v evropsk˘ch zemích dlouhodobû poroste. Role domácích primárních energetick˘ch zdrojÛ bude proto v nejbliÏ‰ích padesáti letech v˘znamná jak
z hlediska konkurenceschopnosti eko-
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v Ïivotû spoleãnosti a co v tom dûlá
Ústav pro energetiku V·FS
nomiky, tak z pohledu strategického
a bezpeãnostního. Z tohoto úhlu je potﬁebné téÏ posuzovat souãasnou i budoucí roli ãeského uhlí, hnûdého i ãerného.
Lze dokázat, Ïe elektﬁina nemusí
b˘t za v‰ech okolností k dispozici
v potﬁebném mnoÏství a kvalitû. MoÏn˘m dÛsledkÛm, plynoucím z nedostatku elektﬁiny, vûnuje ústav pozornost tak, aby je bylo moÏné respektovat napﬁ. pﬁi tvorbû energetické politiky státu, v krizovém plánování, atd.
V˘sledky práce ústavu nás vedou
k pﬁesvûdãení, Ïe státní i územní koncepce mají b˘t formulovány ve dvou
rovinách - v rovinû fungujícího trhu
s funkãními trÏními mechanizmy
a v rovinû mimoﬁádn˘ch stavÛ, kdy
trÏní mechanizmy jsou ãásteãnû nebo
zcela nefunkãní. Za dÛleÏité povaÏujeme správné stanovení podmínek
a pravidel rychlého a spoﬁádaného
pﬁechodu z jedné roviny do druhé.
Zde vyniká role státní správy i samosprávy jako vÛdãího koncepãního
a strategického ãinitele.
A v tûchto souvislostech vyniká
i role soustavného zkoumání vazeb
mezi potﬁebami spoleãnosti a energetikou a samozﬁejmû soustavného
vzdûlávání.
Tû‰íme se, Ïe se budeme pravidelnû setkávat na stránkách Xadonie
a nejen na stránkách.

ING. PETR KARAS, CSC.
ﬁeditel Ústavu pro energetiku V·FS
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Nemyslím, Ïe pﬁekvapení je na místû
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Rozhovor s pﬁedsedou správní rady V·FS
a viceprezidentem v˘konné rady Appian Group Plc Antonínem Koláãkem
■rZmûny, ke kter˘m do‰lo v Appian Group poãátkem bﬁezna,
ﬁadu lidí hodnû
pﬁekvapily. MÛÏete trochu pﬁiblíÏit podstatu
tûchto zmûn?
Nemyslím,
Ïe
pﬁekvapení je na
místû.
Appian
Group jiÏ je velk˘ prÛmyslov˘ subjekt,
kter˘ vyÏaduje velmi pﬁesnû definovanou podobu ﬁízení. JiÏ v okamÏiku,
kdy jsme vstoupili do plzeÀské ·kody
Holding, bylo jasné, Ïe zmûny jsou jen
otázkou ãasu. Déle neÏ rok jsme se
vûnovali jejich pilování a vhodnému
naãasování. A v˘sledek znáte.
■rOvlivnil naãasování tûchto zmûn
i odchod Martina Romana z ãela
plzeÀské ·kodovky do funkce
generálního ﬁeditele elektrárenské spoleãnosti âEZ?
Ano i ne. Na jednu stranu musím
pﬁipustit, Ïe Martin Roman pro nás byl
a stále je ‰piãkov˘m manaÏerem,
takÏe jeho úspûch v tendru na post
generálního ﬁeditele âEZ urãitou roli
sehrál. Nicménû zmûny v ﬁídící struktuﬁe Appian Group jsou dlouhodob˘m
a velmi potﬁebn˘m procesem.
■r¤ada lidí si zmûny v Appian
Group spojuje s „personálními
záleÏitostmi“?
Podstatou této etapy zmûn je oddûlení rolí. AÏ donedávna lidé v pﬁedstavenstvu Appian Group plnili nûkolik
rolí najednou. ¤ídili Appian Group,
byli odpovûdní za správu majetko-

v˘ch úãastí Appian Group v âR, pﬁipravovali projekt holdingového centra
ﬁízení a nûkteﬁí z nich odpovídali akcionáﬁi za strategick˘ rozvoj a za strategické projekty Appian Group v âR.
To se teì zmûní. Pﬁedstavenstvo Appian Group se bude více vûnovat exekutivní rovinû ﬁízení skupiny a dozorãí
rada bude pﬁedev‰ím kontrolním nástrojem vlastníkÛ. Nutno ale dodat, Ïe
v tomto tzv. nûmeckém modelu ﬁízení
má dozorãí rada v˘raznû vy‰‰í pravomoci.

celkov˘ strategick˘ rozvoj skupiny
Appian.

■r¤íkáte tato etapa zmûn. Budou
dal‰í?
Znovu opakuji, Ïe zmûny u tak velkého subjektu, jak˘m Appian Group
je, jsou a budou pomûrnû ãast˘m
jevem. Svût, a ten podnikatelsk˘
zvlá‰È, se mûní a my se musíme mûnit
s ním. Musíme b˘t schopni reagovat
na nové informace, pﬁíleÏitosti i v˘zvy.
A jinak neÏ prostﬁednictvím zmûn v ﬁídících strukturách to zatím neumíme
provést.

■rNov˘m generálním ﬁeditel Appian Group se stal Jan Vacík. Proã
padla volba na nûj?
Jan Vacík je ãlovûk s obrovsk˘m
objemem zku‰eností. Máte-li v t˘mu
ãlovûka, kter˘ úspû‰nû ﬁídil elektrárenskou spoleãnost âEZ, není jiné
volby.

■rPersonální rovinu zmûn je‰tû neopustíme. Jste viceprezidentem
vrcholného orgánu mezinárodní
skupiny, v˘konné rady Appian
Group Plc. Jak˘ bude Vá‰ souãasn˘ vztah k ãesk˘m subjektÛm
skupiny Appian Group?
Z funkce pﬁedsedy pﬁedstavenstva
se posouvám do funkce pﬁedsedy dozorãí rady. Nicménû tento posun nespatﬁuji jako zásadní. Daleko dÛleÏitûj‰í je ve Va‰í otázce zmínûná pozice viceprezidenta v˘konné rady. Ta
pro mne znamená nést spoluodpovûdnost v mezinárodních strukturách
Appian Group, spoluodpovûdnost za

■rDo kategorie strategick˘ch plánÛ
a projektÛ patﬁí i projekt akvizice
Severoãesk˘ch dolÛ?
Samozﬁejmû. Tento projekt má pro
nás velkou prioritu. Ov‰em neﬁekl
bych, Ïe jenom pro nás je to klíãová
záleÏitost. Jeho v˘znam lze mûﬁit
i prostﬁednictvím pohledu na dal‰í budoucnost celého severoãeského regionu.

■rZ obsahu tohoto rozhovoru nepﬁímo vypl˘vá, Ïe s Va‰ím odchodem do „vy‰‰ích pater“ skupiny Appian Group ztrácíte ze
zﬁetele i V·FS?
Tak to v Ïádném pﬁípadû! V âeské
republice bude do mé pﬁímé kompetence patﬁit i budování goodwillu Appian Group, jako sociálnû odpovûdné
spoleãnosti. Znamená to, Ïe si ve své
gesci ponechávám projekty vztahující
se k vnûj‰ímu prostﬁedí, k odpovûdnosti za vztah k zemi, ve které pÛsobíme, a to v horizontu blízké, stﬁední
i vzdálenûj‰í budoucnosti. A V·FS je
projekt, kter˘ v‰echna vyjmenovaná
kritéria naplÀuje.
Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA

RENDEZ-VOUS S V·FS
VáÏení studenti, zamûstnanci a pﬁátelé
Vysoké ‰koly finanãní a správní,
rezervujte si odpoledne 1. ãervence 2004!
JSTE V·ICHNI SRDEâNù ZVÁNI.
Podrobnûj‰í informace oãekávejte v pﬁí‰tím vydání Xadonie!
10

2004

V·FS MOST

OBâASNÍK V·FS – ÚNOR

Prezentace V·FS
TûÏko bychom si dnes na zaãátku 21. století, tedy v dobû,
kdy bude mít a má hlavní slovo
zákazník, pﬁedstavili ãinnost organizace bez efektivního marketingu.
I kdyÏ se na‰e studijní stﬁedisko dostává do povûdomí ‰iroké veﬁejnosti
nejen na Mostecku, uvûdomujeme si
v˘znam marketingov˘ch aktivit, a to
i v oblasti regionálního marketingu.
Na zaãátku akademického roku
2003/2004 byl proveden mezi studenty 1. roãníku V·FS v Mostû marketingov˘ v˘zkum, kde se formou dotazníkÛ a rozhovoru zji‰Èovaly informaãní
zdroje studentÛ.
V˘sledky potvrdily, Ïe „besedy
s maturanty“ byly jedním z nejv˘znamnûj‰ích zdrojÛ informací pro nové studenty na‰eho stﬁediska.
Proto i v leto‰ním roce jsou besedy
s maturanty dÛleÏitou souãástí marketingového plánu mosteckého studijního stﬁediska.
V minulém roce bylo prostﬁednictvím zamûstnancÛ na‰eho studijního
stﬁediska (zejména PhDr. Jana Rytiny
a Ing. Josefa ·vece) na 31 stﬁedních
‰kolách a v jin˘ch vzdûlávacích zaﬁízeních osloveno více neÏ 1000 studentÛ !!!

Ze situaãní anal˘zy, kterou jsme na
zaãátku záﬁí provedli, je patrné, Ïe v 1.
roãníku prezenãního studia tvoﬁí absolventi mosteck˘ch ‰kol cca 50 %
z celkového poãtu studentÛ. Proto
bude hlavní pozornost z hlediska trÏního zacílení vûnována ‰kolám
a jin˘m vzdûlávacím zaﬁízením
v okrese Most. Celkem se plánuje
nav‰tívit cca 20 vzdûlávacích zaﬁízení
v tomto okrese.
Velká pozornost je vûnována také
náboru na ostatních stﬁedních ‰kolách v severozápadních âechách,
kde plánujeme nav‰tívit více neÏ 30
‰kol. Bûhem zimy tak nav‰tívíme postupnû v‰echna v˘znamnûj‰í mûsta
na‰eho regionu, jako napﬁíklad Ústí
nad Labem, Litomûﬁice, Chomutov,
Roudnici, Teplice, KadaÀ, Îatec ãi
Louny.
Pﬁi besedách s na‰imi „nejvût‰ími
pﬁispûvateli“ (napﬁ. Soukromá ‰kola
pro marketing a ekonomiku podnikání
ãi Obchodní akademie v Mostû) je plánována úãast vedoucích kateder. JiÏ
v lednu napﬁíklad, stejnû jako v minulém roce, nav‰tívila vedoucí katedry ﬁízení podniku a podnikové finance doc.
Ing. Jitka Srpová, CSc., Stﬁední soukromou ‰kolu pro marketing a ekonomiku podnikání v Mostû a zúãastnila
se dvou besed s více neÏ sedmdesáti
studenty ãtvrt˘ch roãníkÛ této ‰koly.
Besed s maturanty, které probíhají

ZE ÎIVOTA ·KOLY /

na stﬁedních ‰kolách regionu a nábor studentÛ
pro akademick˘ rok 2004/2005 v Mostû
v leto‰ním akademickém roce jiÏ od
prosince 2003 (do konce února 2004),
se aktivnû úãastní témûﬁ v‰ichni zamûstnanci stﬁediska vãetnû ﬁediteleIng. Josefa ·vece. Na‰ím cílem je
nejen poskytnout studentÛm základní
informace o ‰kole a pﬁedat propagaãní materiály, ale zejména jim odpovûdût na jejich otázky, zapojit je do aktivní diskuse a pomoci jim s ﬁe‰ením
pro nû tak aktuálního a dÛleÏitého problému, kter˘m správn˘ v˘bûr vysoké
‰koly zcela jistû je.
Novinkou leto‰ního náboru je to, Ïe
v‰em ‰kolám nabízíme, aby po dohodû organizovanû pﬁi‰ly nav‰tívit na‰e
stﬁedisko (celé tﬁídy s vyuãujícími).
Zde mají kromû vlastní prohlídky ‰koly
i moÏnost vyzkou‰et si napﬁ. „cviãnû“
pﬁijímací testy z matematiky, jazykÛ ãi
odborn˘ch pﬁedmûtÛ a následnû je
i konzultovat s lektory.
O tuto moÏnost jiÏ projevily zájem
dvû stﬁední ‰koly z Mostu - viz fotografie z 20. 1. 2004, která zachycuje
náv‰tûvu maturitní tﬁídy se zamûﬁením
na cestovní ruch ze Soukromé stﬁední
podnikatelské ‰koly v Mostû.

ING. VILÉM KUNZ,
odborn˘ asistent
studijního stﬁediska v Mostû

V·FS Most
v novém
Slavnostní pﬁestﬁiÏení pásky otevﬁelo
dne 2. 2. 2004 nové sídlo na‰eho studijního stﬁediska. Vzniklo v prostorách
b˘valé 9. základní ‰koly. Samotného
slavnostního aktu se ujal primátor
mûsta Mostu Vladimír Bártl a hejtman Ústeckého kraje Jiﬁí ·ulc spolu
s generální ﬁeditelkou V·FS Bohuslavou ·enk˘ﬁovou. Nacházejí se zde
dva v˘ukové pavilony doplnûné kuchyní s jídelnou, tûlocviãnou a technick˘m
zázemím. Kapacita nov˘ch prostor je
prozatím dostaãující pro rozvoj Vysoké
‰koly finanãní a správní a navíc umoÏnila pronajmout jeden z pavilonÛ soukromé SO· InterDACT s.r.o. Most,
která se díky svému zamûﬁení a plánÛm rozvoje stala partnerem na‰í vysoké ‰koly.
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Spolupráce s okresem Potenza

ZE ÎIVOTA ·KOLY /

Vysoká ‰kola finanãní a správní aktivnû a pozitivnû ovlivÀuje Ïivot ve statutárním mûstû Kladnû. Vynikající spolupráce mezi mûstem a V·FS se v roce
2003 projevila hned v nûkolika oblastech. Jednou
z oblastí je zahraniãní spolupráce zamûﬁená pﬁedev‰ím na vyuÏití moÏností, které nabízí Evropská
unie.
Dne 9. ﬁíjna 2003 byl podepsán tzv. protokol o shodû
mezi okresem Potenza a statutárním mûstem Kladnem,
kter˘ stanovuje okruhy pﬁípadné spolupráce. Jedná se
o oblast regionálního rozvoje, vzdûlání, ochrany Ïivotního
prostﬁedí, nejdÛleÏitûj‰í oblastí je oblast cestovního ruchu
a sluÏeb s ním spojen˘ch, tedy rozvoj turistické, kulturní
a sportovní spolupráce.
V tûchto jednotliv˘ch okruzích by mûly vzniknout konkrétní projekty s konkrétní náplní. Prvním z nich je ideov˘ zámûr
projektu rekvalifikace osob, které mají nejvût‰í problémy
s hledáním zamûstnání. Tento projekt pﬁedstavila a pﬁedloÏila italská strana. Jedná se pﬁedev‰ím o dlouhodobû nezamûstnané a absolventy stﬁedních ‰kol. Vybrané osoby by
dle zámûru projektu absolvovaly v âeské republice teoretická ‰kolení, kde by získaly znalosti italského a anglického jazyka, získaly by základy znalosti ekonomie, základní znalosti o historii a v˘voji EU, základy práva EU (pﬁedev‰ím
pracovního práva), sociální politiky EU, poji‰Èovnictví, apod.
Úãelem tûchto ‰kolení by bylo získání nezbytn˘ch znalostí
pro rovnocenné zapojení absolventÛ ‰kolení na trh práce
v EU. Druhá ãást by byla praktická rekvalifikace probíhající
v Itálii u partnerÛ projektu v délce pÛl roku. Náklady by mûly
b˘t financovány ze sociálního fondu EU.
První krok byl uãinûn rovnûÏ 9. ﬁíjna, kdy byla podepsána smlouva o vytvoﬁení doãasného spoleãenství mezi Vysokou ‰kolou finanãní a správní a italskou soukromou
‰kolou Scuola Nazionale - Centro di Formazione Professionale e Culturale di Potenza. Politickou podporu projektu vyjádﬁilo jak statutární mûsto Kladno, tak okres Poten-

za. Nezbytn˘m pﬁedpokladem pro jeho realizaci je získání
finanãní podpory ze strany EU, aktivování strukturálních
fondÛ pro âR a v˘bûr tohoto projektu.

ING. VOJTùCH MUNZAR,
ãlen Rady mûsta Kladna

V roce 2004 jsme pro vás vydali jiÏ 5 titulÛ
VYBRANÉ STATù Z POJI·ËOVNICTVÍ; autoﬁi Milan
Hradec, Jana Zárybnická
Skripta obsahují základní vstup do problematiky, nezbytn˘ pro studium návazn˘ch specializovan˘ch pﬁedmûtÛ bakaláﬁského a magisterského studia.
FINANâNÍ A INVESTIâNÍ MATEMATIKA; autoﬁi Petr Budinsk˘, Pﬁemysl Zá‰kodn˘
Skripta obsahují vysvûtlení základních pojmÛ z finanãní
matematiky, jako úroková míra, souãasná a budoucí hodnota, zavádûjí rÛzné typy úroãení a diskontování. Prezentuje se zde v˘poãet v˘nosového procenta obligace
a principy oceÀování obligací podle v˘nosové kﬁivky. Obsahem dal‰í ãásti je definice a v˘poãet durace a konvexity jako parametrÛ citlivosti chování cen obligací na zmûny
úrokov˘ch sazeb. Dále jsou zavedeny rÛzné investiãní
nástroje - obligace, akcie a deriváty a analyzována chování portfolií z nich sloÏen˘ch s dÛrazem na imunizaci
tûchto portfolií.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU; autor Stanislav
Mare‰
Skripta prezentují nezbytné penzum odborn˘ch poznatkÛ t˘kajících se zdrojÛ financování podniku. V úvodní ãásti
se autor zamûﬁuje na charakteristiku základních forem firemního financování a kapitálové struktury podniku. Ve
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druhé ãásti vûnuje pozornost klasick˘m zdrojÛm financování podniku.
EVROPSKÁ VE¤EJNÁ SPRÁVA; autor Karel Lacina
Skripta zahrnují napﬁ. Evropsk˘ integraãní proces, rozvoj evropského integraãního procesu, hlavní rysy a cíle
evropské integrace, Instituce EU a její role v evropské veﬁejné správû atd. Skripta obsahují téÏ charakteristické
rysy státní správy a jejího v˘konu v ãlensk˘ch státech EU,
specifické rysy v˘konu územní samosprávy, deskripce
základních charakteristik veﬁejné správy v klíãov˘ch státech EU.
REGULACE A DOZOR NAD KAPITÁLOV¯MI TRHY;
autoﬁi Vladislav Pavlát, Antonín Kubíãek
Publikace je sv˘m obsahem úzce spojena s problematikou, která v souãasné dobû pﬁedstavuje jednu z nejaktuálnûj‰ích. Zab˘vá se mimo jiné oblastí korekce, resp.
úpravy stávajících, ãi dokonce definování nov˘ch teoretick˘ch postulátÛ regulování a dozoru celého komplexu finanãních trhÛ. Dále pak i pokusy o zpracování konsistentních návrhÛ jejich aplikace v jedné z nejcitlivûj‰ích
a velmi v˘znamn˘ch oblastí souãasné ekonomické reality,
a to jak v mezinárodním - obecném, tak i v národním specifickém kontextu.

2003
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Ing. Jiﬁí Paroubek
námûstek primátora hl. m. Prahy, ãlen správní rady V·FS
Vûk: 51
Ve znamení: Lev
Stav: Ïenat˘, 1 syn
Záliby a koníãky: V posledních letech jsem si musel udûlat koníãka pﬁedev‰ím z práce, na moc vûcí jin˘ch uÏ ãas
nezb˘vá. Ale pﬁesto: sport (spí‰ dnes uÏ pasivní), chalupa,
cestování, divadlo, literatura a vedení politického mûsíãníku
(ãasopis Trend).
■rJste ãlenem správní rady V·FS. Proã jste pﬁijal tuto
funkci?
Je to ‰kola, kterou povaÏuji za velmi kvalitní a uÏiteãnou,
oceÀuji její v˘sledky, ztotoÏÀuji se s jejími plány a chci
v rámci sv˘ch osobních moÏností k jejímu rozvoji pﬁispût.
Má práce mû dennû pﬁesvûdãuje o tom, Ïe vzdûlání a kvalifikace jsou skuteãnû základem úspûchu a prosperity
kaÏdé spoleãnosti. Bohatství zemû se dá mûﬁit mnoha zpÛsoby, vzdûlání jejích obyvatel je podle mne tou nejtrvalej‰í
hodnotou.
■rJak dlouho jste jiÏ ãlenem zastupitelstva mûsta
Prahy?
âlenem Zastupitelstva hl. m. Prahy jsem jiÏ ãtrnáct˘m
rokem. A druhé volební období, tedy pﬁesnûji ‰est˘m
rokem, jsem námûstkem primátora.
■rV jaké oblasti pÛsobíte?
Jsem námûstkem primátora pro finance a v rámci mûstské rady tak odpovídám za hospodaﬁení mûsta.
■rCo pokládáte za své nejvût‰í úspûchy ve funkci námûstka primátora?
Mezi nejvût‰í úspûchy mého pÛsobení v této funkci patﬁí
splnûní úkolÛ, které smûﬁovaly k zaji‰tûní financování velk˘ch investic na území mûsta. Podaﬁilo se zásadnû zmûnit
finanãní politiku Prahy, mûsto pﬁijalo úvûr od Evropské investiãní banky (EIB) na v˘stavbu ãásti trasy metra C Hole‰ovice - Ládví, resp. Ládví - LetÀany, úvûr EIB na obnovu
vodohospodáﬁské infrastruktury. Za mé úãasti bylo doﬁe‰eno dofinancování v˘stavby a pﬁestavby Kongresového
centra, restrukturalizace úvûru mûsta pﬁijatého v roce 1998
od ING Barings z USD do korun, coÏ znamená pro mûsto
v˘znamnou úsporu atd. V kvûtnu 1999 byla vydána druhá
emise obligací k financování velk˘ch investiãních projektÛ
mûsta. V letech 2002 - 2003, po povodni v srpnu 2002 jsem
se jako námûstek primátora v˘znamnû podílel na koncentraci finanãních zdrojÛ nezbytn˘ch k odstranûní povodÀov˘ch ‰kod na majetku mûsta v rozsahu 15 miliard korun.
Tím se podaﬁilo rychle vrátit Ïivot ve mûstû do normálních
kolejí. Kdyby mûsto v posledních letech nezmûnilo koncepci své finanãní politiky, nebylo by schopno vÛbec pﬁistoupit
k rychlé realizaci velk˘ch investic (metro, tramvajová traÈ
na Barrandov, tunely Mrázovka ad).
■rJsou podle Vás úﬁedníci magistrátu pﬁipraveni na
vstup âR do EU?
Úﬁad Prahy má mnoho kvalitních lidí, ale tvrdit o kterékoli instituci, Ïe je naprosto pﬁipravena na vstup do EU, bych
si netroufl. Tato zmûna nám podle mne pﬁinese tolik nového, Ïe se budeme muset v‰ichni pﬁedev‰ím znovu uãit. A to
kaÏd˘ den. Nûkdo obstojí, nûkdo ne. My vytváﬁíme podmínky pro to, aby na‰i zamûstnanci potﬁebné informace
mûli, aby se mohli vzdûlávat, a abychom zvládli nejen
vstup, ale umûli reagovat na dal‰í zv˘‰ené nároky. O tom,
jak jich kdo vyuÏije, si uÏ ale rozhoduje z velké ãásti kaÏd˘
sám.
■rJe podle Vás hl. m. Praha pﬁipraveno na ãerpání pomoci ze strukturálních fondÛ?

V zásadû jsme zejména organizaãnû pﬁipraveni, ale
obecnû platí totéÏ, co jsem uvedl v pﬁedchozí otázce. Zﬁídili jsme nov˘ odbor Magistrátu zamûﬁen˘ v˘hradnû na koordinaci v této oblasti, mûníme koncepci zastoupení, které
Praha v Bruselu jako jediné na‰e mûsto má, a dûláme dal‰í
kroky... Ale vstupujeme do svûta s vlastní sloÏitou byrokracií a tvrdou konkurencí, v nûmÏ uspûje jen ten, kdo bude
umût drÏet trvale krok. Lidí, kteﬁí „umûjí Brusel“, je dnes
obecnû v na‰í republice minimum a domnívám se, Ïe tady
vzniknou nové obrovské nároky jak na vzdûlávací systém,
tak na praxi. A za nás mohu ﬁíci, Ïe oceníme kaÏdou
pomoc, kterou budeme moci získat aÈ uÏ od ‰kol, nebo jin˘ch institucí. Pro mladé lidi, kteﬁí pﬁicházejí dnes do praxe,
to ostatnû není vÛbec ‰patné. Kdo na sobû bude v této oblasti dnes intenzivnû pracovat, má pﬁed sebou velkou budoucnost.
■rJak˘ je Vá‰ názor na novû zaveden˘ systém vzdûlávání pracovníkÛ veﬁejné správy?
OceÀuji, Ïe byl tento krok uãinûn, je nepochybnû správn˘ a uÏiteãn˘. S hodnocením jeho kvality ale radûji poãkám.
Jsem pﬁece jen zamûﬁením ekonom a radûji pracuji s reáln˘mi v˘sledky.
■rJak hodnotíte dosavadní spolupráci magistrátu
a na‰í vysoké ‰koly?
MÛÏe to b˘t lep‰í. Myslím, Ïe bychom mûli vypisovat kaÏd˘m rokem na praÏské radnici nûkolik témat diplomov˘ch
prací pro studenty ‰koly. To umoÏní studentÛm praxe alespoÀ urãité v˘seãe veﬁejné správy a nám, kteﬁí pracujeme na
veﬁejné správû, to umoÏní se podívat na urãité jevy oãima
studentÛ.
Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA
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Ing. Vladimír Mráz
pﬁedseda pﬁedstavenstva a generální ﬁeditel Kooperativy, poji‰Èovny, a. s.,
ãlen správní a akademické rady V·FS
Vûk: 63
Ve znamení: Beran
Stav: Ïenat˘, 3 dûti, 2 vnouãata
Záliby a koníãky: golf, zahrada, v˘tvarné umûní
■rJste ãlenem správní rady a akademické rady V·FS.
Proã jste pﬁijal tyto funkce?
Jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe v˘chova studentÛ v oblasti
poji‰Èovnictví a v˘uka tohoto oboru na vysokou ‰kolu tohoto typu neodmyslitelnû patﬁí, a rád bych pﬁispûl ke spolupráci mezi V·FS a poji‰Èovnictvím. Je to koneckoncÛ i povinnost nás star‰ích, abychom se aktivnû podíleli na vzdûlávání a pﬁípravû dal‰ích generací odborníkÛ.
■rZastáváte v˘znamnou funkci v Kooperativû. Jak˘ byl
Vá‰ profesní v˘voj?
Vystudoval jsem prÛmyslovou ‰kolu v Mladé Boleslavi se
zamûﬁením na konstruktérství automobilÛ a poté âVUT
v Praze s návazn˘m postgraduálním studiem - obor soudní
inÏen˘rství. Profesní dráhu jsem zaãínal v Papírnách Vûtﬁní, jedné z nejvût‰ích firem v okolí âeského Krumlova.
S poji‰tûním jsem se setkal v roce 1968, kdy jsem pﬁijal nabídku âeské státní poji‰Èovny. A to, co bylo pro mû zpoãátku jen „na zkou‰ku“, se stalo mou celoÏivotní profesí.
V âeské poji‰Èovnû jsem pracoval na nejrÛznûj‰ích postech - od likvidátora aÏ po vrcholov˘ management - aÏ do
roku 1990 a poté jsem se podílel na vzniku Kooperativy,
první soukromé poji‰Èovny v b˘valém âeskoslovensku.
V souãasné dobû zastávám post pﬁedsedy jejího pﬁedstavenstva a generálního ﬁeditele a funkci prezidenta âeské
asociace poji‰Èoven.
■rCo patﬁí mezi nejvût‰í úspûchy ve Va‰em Ïivotû?
Nechtûl bych mluvit o úspû‰ích, to je spí‰e na druh˘ch,
aby posuzovali úspûchy ãi neúspûchy. Mezi to dobré nicménû poãítám pﬁedev‰ím rodinu a v˘chovu tﬁí dûtí, vûﬁím,
Ïe úspû‰nou.
■rVa‰e spoleãnost nabízí poji‰Èovací produkty. VyuÏíváte i Vy tûchto sluÏeb?
Samozﬁejmû. A to ne proto, Ïe jsem cel˘ Ïivot poji‰Èovákem, ale proto, Ïe poji‰tûní povaÏuji za potﬁebnou a nezbytnou souãást Ïivota kaÏdého ãlovûka.
■rObor poji‰Èovnictví na V·FS zatím nepatﬁí k nejvyhledávanûj‰ím oborÛm ze strany studentÛ. âím
byste studenty ke studiu „nalákal“?
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe poji‰Èovnictví ve své souãasné,
moderní podobû je velmi zajímav˘m multidisciplinárním
oborem, kde má své místo matematika, finance, obchod,
marketing i dal‰í vûci. Pro kaÏdého mÛÏe b˘t tedy zajímavé nûãím jin˘m. Chtûl bych také zdÛraznit, Ïe mnoho lidí
v tomto oboru uspokojuje pocit, Ïe dûlají nûco, co lidem pomáhá. Dám typick˘ pﬁíklad: Silnû jsme to proÏívali napﬁíklad
pﬁi pﬁedloÀsk˘ch katastrofálních povodních, kdy neb˘t poji‰Èoven, zÛstaly by mnoh˘m jen oãi pro pláã. A to platí
prakticky o celé ekonomice, která se mohla vzpamatovat
zejména díky tomu, Ïe poji‰Èovny na ‰kodách vyplatily pﬁes
35 miliard korun. Lákadlem pro studenty mÛÏe b˘t i skuteãnost, Ïe kvalitní poji‰Èovací odborníci jsou skuteãnû respektovaní a dobﬁe finanãnû ocenûní lidé.
■rJaké produkty byste doporuãil na‰im studentÛm?
Myslím, Ïe není potﬁeba mluvit o konkrétních produktech,
protoÏe inteligentní studenti si jistû uvûdomují, Ïe na poji‰tûní myslet musejí. A znovu bych zopakoval, Ïe jsem pﬁesvûdãen o tom, Ïe alespoÀ nûjakou základní variantu poji‰-
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tûní majetku, Ïivota i zdraví by mûl mít skuteãnû kaÏd˘.
Nikdo nemÛÏe vûdût, co v‰echno ho v Ïivotû ãeká.
■rJaké jsou sponzorské aktivity va‰í spoleãnosti?
SnaÏíme se podporovat mnoho prospû‰n˘ch vûcí vãetnû
charitativních organizací. Z tûch nejv˘znamnûj‰ích aktivit je
to jiÏ pát˘m rokem generální partnerství s ãesk˘m volejbalem a dlouholetá podpora Mezinárodního hudebního festivalu v âeském Krumlovû. Z charitativních akcí je to napﬁíklad podpora nadací Kapka nadûje a Na‰e dítû ãi spolupráce s Ligou proti rakovinû.
■rBudou mít na‰i studenti moÏnost absolvovat praxi
ve va‰í spoleãnosti?
Vûﬁím, Ïe jsme schopni studentÛm v tomto smûru vyjít
vstﬁíc. Nicménû nejde jen o Kooperativu - o kvalifikované
odborníky, a to zejména v poji‰Èovnictví, je velk˘ zájem
a moÏností uplatnit se na ãeském pojistném trhu je dostatek.
■rV dubnu opustí na‰i ‰kolu první absolventi. Co byste
jim poradil, aby v brzké dobû nalezli svoje první zamûstnání? Co je pro to podle Vás nejdÛleÏitûj‰í?
Kromû toho, Ïe je tﬁeba i trochu ‰tûstí, se mi vÏdy osvûdãila pracovitost a zvídavost. KdyÏ jsem nûco nevûdûl, snaÏil jsem se to pochopit a zjistit o tom co nejvíc informací.
Myslím, Ïe z m˘ch zku‰eností jedna rada jasnû vypl˘vá nikdo by si nemûl myslet, Ïe dokonãením ‰koly je vzdûlán
a pﬁipraven na svoji profesi. Naopak. Vzdûlávání je nikdy
nekonãící cestou za poznáním a na to, aby se ãlovûk nauãil nûco nového, není nikdy pozdû.
Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA
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doc. Ing. Jiﬁí Havel, CSc.
ﬁádn˘ ãlen vûdecké rady, Fakulta sociálních vûd, Institut ekonomick˘ch studií UK
ãlen akademické rady V·FS, viceprezident âeské ekonomické spoleãnosti
Vûk: 46
Ve znamení: Lev
■rJste ãlenem akademické rady V·FS. Proã jste pﬁijal
tuto funkci?
V·FS patﬁí mezi nejlep‰í soukromé ‰koly. Znám se
s ﬁadou jejích pedagogÛ, znám jejich odbornou práci a jsem
hrd˘ na to, Ïe nûkteﬁí z nich jsou nejen profesními partnery, ale jsou rovnûÏ m˘mi dlouholet˘mi osobními pﬁáteli.
■rPÛsobíte ve vûdecké radû. Jak˘ byl Vá‰ profesní
v˘voj?
Do listopadu 1989 jsem uãil na vysoké ‰kole ekonomii.
Tehdy jsem hledal odpovûì, jak skuteãnû fungují podniky,
protoÏe v uãebnicích bylo nûjaké ideologické kli‰é, ale
v praxi bylo v‰e jinak. Po roce 1990 jsem se vedle pedagogické práce vûnoval i podnikání, zejména poradenství,
byl jsem v pﬁedstavenstvech spoleãností, urãitou dobu
i v ãele Fondu národního majetku. No a pak jsem se vrátil
do ‰koly. Ta praktická epizoda silnû zmûnila mÛj pohled na
svût, je ve mnû více pokory a ménû p˘chy.
■rCo patﬁí mezi va‰e nejvût‰í úspûchy ve Va‰em Ïivotû?
Asi narození dûtí. Profesionálnû pak privatizace dvou
ãesk˘ch bank.
■rV roce 2003 jste získal prestiÏní grant McKinsey
Chair, kter˘ Vám udûlila nejv˘znamnûj‰í konzultantská firma McKinsey and Company. MÛÏete ãtenáﬁÛm
pﬁiblíÏit tento grant?
Zab˘vám se napﬁ. otázkami v˘voje ãeské podnikatelské
kultury. V rámci grantu by mûli moji studenti vyzpovídat dva
tucty ãesk˘ch manaÏerÛ, a pak bychom se chtûli vyjádﬁit
k tomu, co je dobﬁe a co je moÏná tro‰iãku ‰patnû. Jinak se
zab˘vám institucionálním v˘vojem ãeské ekonomiky. McKinsey mi ov‰em poskytuje plnou akademickou svobodu,
nejsem tématicky ani názorovû nijak omezen.
■rJak se díváte na situaci na trhu s vysoko‰kolsk˘m
vzdûláváním? Jak˘ bude podle Vás v˘voj veﬁejného
a soukromého vysokého ‰kolství?
AspoÀ v ekonomick˘ch vûdách je nabídka dostateãná,
moÏná dokonce pﬁekraãuje akceptovatelnou poptávku na
úkor kvality posluchaãÛ. Chybí stimulace vzdûlání v technick˘ch oborech a dobré vzdûlání v matematice na niÏ‰ích
stupních. Myslím si, Ïe rozdíl mezi veﬁejn˘mi a soukrom˘mi
‰kolami se bude postupnû stírat.
■rJe podle Vás skuteãnû jedin˘m problémem vysokého ‰kolství zpÛsob jeho financování?
Financování je jistû podstatn˘m problémem ‰kolství, ale
jistû není jedin˘m. Ostatnû uÏ P˘thagorás platil svému studentovi za to, Ïe byl ochoten ho poslouchat. Mnoho ‰kol
nenabízí sv˘m pedagogÛm a ÏákÛm skuteãn˘ rozvoj, není
zde smûﬁování k tvÛrãí práci, není tam radost z tvoﬁení, je
to jen plnûní nûjaké mrzuté povinnosti. To nestaãí.
■rJak hodnotíte kvalitu vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ,
kdo by ji mûl podle Vás hodnotit a jak by mûla
ovlivÀovat odmûÀování vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ?
Jako vysoko‰kolsk˘ pedagog se cítím zaskoãen tím, Ïe
bych mûl hodnotit sám sebe a své kolegy. Asi nejlep‰í je zeptat se studentÛ, aãkoli i oni dokáÏí nûkdy b˘t pûknû krutí

a nespravedliví. Ale myslím si, Ïe by se student mûl setkávat se v‰emi typy kantorÛ, mûl by se nûkdy dotknout opravdového génia a mûl by na ‰kole potkat i nûjakého protivného troubu. To, Ïe je nûkdo dobr˘, poznáte na základû srovnání, a kdyby na ‰kole byli jen skvûlí kantoﬁi, nikdo by si jich
neváÏil. Studenti by se také nenauãili jednat s truhlíky, coÏ
je pro Ïivot jistû dÛleÏité.
Jinak je otázka hodnocení vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ nesmírnû sloÏitá a nikdo ji uspokojivû nevyﬁe‰il. Tituly se
rozdávají nikoli za pedagogickou práci, ale pﬁedev‰ím za
práci odbornou, tedy za publikace nebo realizované projekty. JenÏe nûkdo je lep‰ím popularizátorem vûdy a jin˘
zase lep‰ím syntetikem atd. Ve skuteãnosti má kaÏd˘ své
místo v odborné komunitû, nûjakou odbornou prestiÏ. Nev‰iml jsem si, Ïe by se ale v˘znamnûji promítala do hodnocení.
Je to banální, ale práci uãitelÛ by mûl oceÀovat trh.
V ekonomii by asi mûlo to trÏní ocenûní souviset nûjak
s uplatnûním absolventÛ. U egyptologie si tím nejsem zcela
jist. Pﬁesto souãasná praxe veﬁejn˘ch ‰kol je obrácená naruby, ãím lépe uãíte, tím hÛﬁe jste ocenûni. Na této ‰kole je
to, doufám, jinak.
Za rozhovor dûkuje
REDAKâNÍ RADA
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Nejlep‰í leto‰ní bakaláﬁské práce
katedra ¤PPF

■ Skoﬁepa Jiﬁí,

Z podnûtu redakãní rady Xadonie byly na zasedání katedry ﬁízení
podniku a podnikové ekonomiky dne 2. 2. 2004 vyhodnoceny nejlep‰í
leto‰ní bakaláﬁské práce studentÛ bakaláﬁského oboru ¤ízení podniku
a podnikové finance. ZvaÏováno bylo více kritérií, av‰ak nejvût‰í váha
byla pﬁisouzena koncepãnímu pojetí a konkrétnosti tématu, celkové
kvalitû textu po obsahovû odborné i formální stránce a informaãnímu
pﬁínosu aplikaãní ãásti jednotliv˘ch navrÏen˘ch bakaláﬁsk˘ch prací.
Dle kolektivního úsudku katedry byly za nejlep‰í leto‰ní bakaláﬁské
práce na‰eho oboru oznaãeny práce následujících ãtyﬁ studentÛ, které
uvádím v abecedním poﬁadí dle pﬁíjmení jejich úspû‰n˘ch autorÛ:
■ Kadleãek Petr,

Komparace leasingu
dopravní techniky v âR
a SRN
Autor se vyrovnal s úspûchem s vysok˘mi nároky tématu, které vypl˘vají
z nezbytnosti ãerpat ze zahraniãních
pramenÛ a vyÏadují zároveÀ velmi
dobrou orientaci v problematice leasingového financování jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Obzvlá‰È cenná je aplikaãní ãást textu,
která podrobuje anal˘ze celou ﬁadu
v˘znamn˘ch odli‰ností legislativních
podmínek leasingu v âR a SRN a pﬁiná‰í zajímavé postﬁehy v relaci k sortimentní ‰íﬁi leasingov˘ch produktÛ na

nabídkové stranû pﬁíslu‰ného nûmeckého trhu.
■ Kadlãíková Marie,

Finanãní anal˘za âeské
po‰ty, a.s.
Hlavní pﬁedností této velmi kvalitní
bakaláﬁské práce je organické skloubení teoretické a aplikaãní ãásti
textu.
Pochvalu pﬁitom zasluhuje zejména
terminologická preciznost a dÛkladnost provedené anal˘zy, která se
opírá nejen o klasické procedury finanãní anal˘zy, ale i o velmi dovednou aplikaci sofistikovan˘ch moderních modelÛ finanãní anal˘zy na dan˘
konkrétní podnik.

Aplikace metody ãisté
souãasné hodnoty na
hodnocení investic ve
strojírenském podniku
Téma vybrané autorem klade vysoké nároky na teoretickou i aplikaãní
ãást bakaláﬁské práce. Kvalitní zvládnutí tématu totiÏ vyÏaduje nejen velmi
dobrou orientaci ve finanãní podnikové
teorii, n˘brÏ i umûní správnû aplikovat
investiãní riziko pﬁi v˘poãtech rizikovû
upravené ãisté souãasné hodnoty
analyzovan˘ch alternativních investiãních podnikov˘ch projektÛ. Rád konstatuji, Ïe toto nároãné téma je autorem zvládnuto mimoﬁádnû zdaﬁil˘m
zpÛsobem.
■ ZgaÏarová Jaroslava,

Srovnání v˘sledkÛ
hospodaﬁení spoleãnosti
podle âÚP a IAS
Autorka srovnává na náleÏité odborné bázi v˘sledky hospodaﬁení konkrétního podnikatelského subjektu dle
ãesk˘ch úãetních pﬁedpisÛ a dle pﬁedpisÛ IAS. Pﬁedností této velmi kvalitní
bakaláﬁské práce je, Ïe její poznatky
jsou aplikovatelné v hospodáﬁské
praxi.

DR. STANISLAV MARE·, CSC.

Dobr˘ start, dobr˘ základ
K bakaláﬁsk˘m pracím zpracovan˘m pﬁi katedﬁe Ekonomie a veﬁejn˘ch financí
Z tûch prací, které byly zpracovány pﬁi katedﬁe ekonomie a veﬁejn˘ch financí a které jsem mûl to ‰tûstí vést,
bych jako tﬁi nejlep‰í uvedl:
• Oldﬁich Glötzer: Reforma penzijního systému,
• Barbora Zajícová: Pﬁíprava zamûstnancÛ veﬁejné
správy,
• Jan PetrÏílek: ·edá ekonomika - legalizace v˘nosÛ
z trestné ãinnosti a její dopad.
KaÏdá patﬁí do kategorie „Nej“ z jin˘ch dÛvodÛ:
Práce O. Glötzera je podle mého názoru jednou z nejlep‰ích vÛbec. Na základû studia prvotních materiálÛ, získan˘ch zejména prostﬁednictvím internetu, podrobnû popisuje, analyzuje a srovnává nejv˘znamnûj‰í penzijní systémy ve svûtû (mj. i chilsk˘ a ‰védsk˘, které pﬁedstavují urãité krajnosti a jsou ãasto diskutovány). Na základû toho pak
pﬁistupuje ke kritickému vyhodnocení pﬁipravované penzijní
reformy u nás, seznamuje pﬁitom ãtenáﬁe i s alternativními
návrhy. V˘raznû pﬁesahuje pﬁedepsan˘ rozsah bakaláﬁské
práce (autor se zkrátka nenechal zastavit, protoÏe téma ho
zaujalo). Tím ov‰em pﬁedstavuje pro kaÏdého, kdo bude
pokraãovat v daném tématu, velmi solidní základ.
Práce B. Zajícové s nenápadn˘m titulem velmi peãlivû
mapuje problematiku uvedenou ve svém názvu a je bezprostﬁednû pﬁínosná pro na‰i ‰kolu, pokud jde o zaji‰Èování rÛzn˘ch kurzÛ v dané oblasti.
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Práce J. PetrÏílka hojnû vyuÏívá profesních zku‰eností
autora a ukazuje, jak mohou b˘t poznatky získané studiem vyuÏity pﬁi systematizaci toho, na co se naráÏí v praxi.
V daném pﬁípadû pak praxi aÏ dobrodruÏné.
I dal‰í práce zpracované pﬁi na‰í katedﬁe poskytly solidní základ pro taková témata, jako je financování vzdûlání,
rekvalifikace, bydlení, zdravotnictví ãi péãe o Ïivotní prostﬁedí. Na nû bude v dal‰ích létech moÏno navázat a jít
dále.
Za v‰echny bych uvedl práci P. Storãáka, která sice nepatﬁí mezi - komplexnû hodnoceno - nejlépe zpracované,
ale je první svého druhu v na‰í zemi, neboÈ podrobnû mapuje systém MyRichUncle ve Spojen˘ch státech. Tento
systém je provozován od roku 2001, vznikl na soukromé
bázi a znamená bez pﬁehánûní revoluãní zmûnu ve financování univerzitního vzdûlání.
Zku‰enosti získané z první vlny bakaláﬁsk˘ch prací
na‰e katedra bedlivû analyzuje a vyuÏijeme je jak pﬁi dotaÏení prací druhé vlny, tak pﬁi zadání témat dal‰ím roãníkÛm. Více se kaÏd˘ zájemce dozví na na‰í katedﬁe nebo
v rámci pravidelného teoretického semináﬁe na téma Ekonomie produktivní spotﬁeby a sociální investování, jehoÏ
jedním z cílÛ je ke kvalitnímu zpracování bakaláﬁsk˘ch
prací pﬁispût.
DOC. RADIM VALENâÍK, CSC.
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V·FS úspû‰ná v projektech
Na‰e ‰kola se zejména v posledním roce soustﬁeìuje na oblast projektÛ. Jedná se pﬁeváÏnû o projekty vzdûlávací, rozvíjí se téÏ poradenská a konzultaãní ãinnost. V nûkter˘ch projektech vystupujeme jako
pﬁedkladatelé, resp. hlavní ﬁe‰itelé projektu, v jin˘ch jsme v roli partnerÛ, kdy pﬁedkladatelem je jin˘ subjekt. Velkou dÛleÏitost mají pﬁedev‰ím projekty související s na‰ím vstupem do Evropské unie.
NejdÛleÏitûj‰ím takov˘m projektem
byl projekt realizovan˘ dle zadání Ministerstva pro místní rozvoj âR. Tento
projekt byl zahájen v ãervnu roku
2003 návrhem materiálu popisujícího
proces ãerpání ze strukturálních fondÛ
Evropské unie. V záﬁí téhoÏ roku probûhl v Ostravû pilotní semináﬁ na uvedené téma pro potenciální pﬁíjemce
pomoci z tûchto fondÛ - tedy pro podnikatele, obecní úﬁady, rozpoãtové organizace aj. Tento semináﬁ byl pﬁipraven jako jednodenní, pﬁiãemÏ na nûm
vystoupili pﬁedstavitelé Ministerstva
pro místní rozvoj, Centra pro regionální rozvoj a pﬁedstavitelé pﬁíslu‰né Regionální rozvojové agentury. Na základû zku‰eností z tohoto semináﬁe byl
pﬁipraven cyklus 8 semináﬁÛ na uvedené téma v rámci celé republiky v Mostû, Pardubicích, Kladnû, Jihlavû,
Ostravû, âesk˘ch Budûjovicích, Olomouci a Praze. Tento cyklus semináﬁÛ
byl realizován ve spolupráci s oddûlením obchodu a marketingu v mûsících
listopadu a prosinci roku 2004, vÏdy
pod zá‰titou hejtmanÛ pﬁíslu‰n˘ch
krajÛ, s v˘jimkou Mostu, kde probûhl
pod zá‰titou primátora Ing. Vladimíra
Bártla, a Prahy, kde zá‰titu poskytl
primátor MUDr. Pavel Bém. Celkem
se semináﬁÛ zúãastnilo témûﬁ 900 lidí,
nejvíce v Praze, kde bylo témûﬁ 150
úãastníkÛ. Tito úãastníci nejvíce oceÀovali praktické rady, jak pﬁipravovat
konkrétní projekty i praktické zku‰enosti s podáváním projektÛ v rámci jin˘ch programÛ.
Na základû ohlasu v˘‰e uvedeného
projektu realizuje na‰e ‰kola dal‰í obdobn˘ program v Pardubickém kraji,
v Karlovarském kraji a v Praze. Zku-

‰enosti z tohoto projektu byly téÏ
uplatnûny pﬁi podání projektu spoleãnû s auditorskou firmou Ernst &
Young. V tomto projektu, v nûmÏ je
na‰e ‰kola v roli partnera, se jedná
o pﬁípravu interních auditorÛ z hlediska procesÛ spojen˘ch právû s ãerpáním fondÛ z Evropské unie. V˘sledek
v˘bûrového ﬁízení bude znám bûhem
mûsíce bﬁezna tohoto roku.
Dal‰ím velk˘m projektem je program vzdûlávání vedoucích úﬁedníkÛ
a vedoucích úﬁadÛ územních samosprávních celkÛ na základû akreditace
udûlené Ministerstvem vnitra âR. Na
základû této akreditace probíhá téÏ
tzv. prÛbûÏné a vstupní vzdûlávání
úﬁedníkÛ, nicménû o program vzdûlávání vedoucích úﬁedníkÛ je nejvût‰í
zájem. Na‰e ‰kola vzdûlává vedoucí

Primátor MUDr. P. Bém pﬁi zahájení semináﬁe
„âerpání ze strukturálních fondÛ EU“.

úﬁedníky na základû smlouvy se 4
krajsk˘mi úﬁady - ústeck˘m, karlovarsk˘m, stﬁedoãesk˘m a hlavním mûstem Prahou. Dal‰í vzdûlávání je realizováno pﬁímo pro mûsta - Most, Ústí
nad Labem, Kladno, Slan˘ ãi pro praÏské mûstské ãásti. První kurzy probûhly v ãervnu roku 2003 a od té doby
bylo vy‰koleno nebo se ‰kolí témûﬁ
350 úﬁedníkÛ. Kurzy jsou pﬁipravovány
s odbornou garancí katedry práva
a správy a ve spolupráci s Bankovní
akademií, která se podílí pﬁedev‰ím na
v˘bûru lektorÛ a organizaãním zaji‰tûní semináﬁÛ.
Zku‰enosti z tohoto projektu byly téÏ
uplatnûny pﬁi podání projektu návrhu
systému vzdûlávání úﬁedníkÛ, kter˘ byl
pﬁipraven ve spolupráci s auditorskou
firmou KPMG a kde na‰e ‰kola vystupuje jako partner. Tento projekt byl
podán v únoru tohoto roku a v˘sledek
v˘bûrového ﬁízení bude znám bûhem
mûsíce bﬁezna. Jak v pﬁípadû tohoto
projektu, tak i v pﬁípadû v˘‰e zmínûného projektu podávaného s firmou Ernst
& Young, je v˘znamná skuteãnost, Ïe
obû tyto renomované firmy oslovily
s nabídkou spolupráce právû V·FS.
Dále byly zku‰enosti z v˘‰e uvedeného projektu uplatnûny v projektu
vzdûlávání vedoucích a administrativních pracovníkÛ stﬁedních ‰kol. Tento
projekt byl podán formou grantu prostﬁednictvím oddûlení pro vûdu a v˘zkum v prosinci roku 2003 a bûhem
bﬁezna budeme znát v˘sledek v˘bûrového ﬁízení. Zmínûn˘ grant byl vypsán
Magistrátem hlavního mûsta Prahy,
s nímÏ spolupracujeme i na dal‰ích
projektech. Jedná se pﬁedev‰ím o nûkolikamûsíãní cyklus semináﬁÛ pﬁibliÏující pouÏití finanãních nástrojÛ v praxi
a dále poradenskou ãinnost formou
zpracovávání odborn˘ch posudkÛ hlavnû v oblasti finanãních instrumentÛ, pﬁedev‰ím derivátov˘ch operací.

RNDR. PETR BUDINSK¯, CSC.
námûstek generální ﬁeditelky
pro obchod

Diskuse úãastníkÛ semináﬁe.
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Ptali jste se...
Knihovna V·FS plní nezastupitelnou úlohu informaãního centra
pro pedagogy, studenty i zamûstnance ‰koly. V posledním roce
do‰lo ke zmûnám, se kter˘mi
bych vás ráda seznámila.
Pﬁed poãátkem akademického roku
2003/2004 byl schválen „Nov˘ knihovní a v˘pÛjãní ﬁád“, kter˘ upravuje podmínky provozu knihovny i poskytování
sluÏeb uÏivatelÛm. Vstoupil v platnost
dnem 1. ﬁíjna 2003. Mezi hlavní úkoly
knihovny patﬁí:
• pÛjãování (absenãní i prezenãní)
informaãních jednotek,
• informaãní sluÏby,
• pﬁístup k internetu.
Knihovna je otevﬁena dennû (po pá) od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 17
hodin. Pﬁedpokládám, Ïe tato provozní doba bude podle potﬁeby roz‰iﬁována.
Na‰e knihovna má charakter studovny s voln˘m v˘bûrem knih. Knihy
jsou na regálech ukládány podle mezinárodního desetinného tﬁídûní (=tematické rozdûlení) tak, aby se ãtenáﬁi
snáze orientovali v knihovním fondu
a získali pﬁehled o literatuﬁe, kterou
knihovna vlastní k urãitému vûdnímu
oboru.
Základem ãinnosti kaÏdé knihovny
je zpﬁístupÀování informaãních fondÛ
ãtenáﬁÛm, tedy vypÛjãování. V‰echny
knihy i periodika pÛjãujeme pﬁednostnû prezenãnû. K tomu je zakotvena
v knihovním ﬁádu zásada, Ïe vÏdy
jeden (poslední) exempláﬁ od kaÏdého
titulu povinné literatury musí zÛstat na
místû, aby byl k dispozici pro prezenãní studium ve studovnû.
Prezenãní v˘pÛjãky upravuje v˘pÛjãní ﬁád takto: v˘pÛjãní doba je stanovena na 14 dní. Pﬁi pﬁekroãení této
lhÛty jsou ãtenáﬁi úãtovány poplatky
z prodlení - za kaÏd˘ den a dokument
10,- Kã. K tomuto opatﬁení jsme pﬁistoupili proto, aby knihy mohl vyuÏít
co nejvût‰í poãet ãtenáﬁÛ. Lze ov‰em
poÏádat o prodlouÏení v˘pÛjãní doby,
a to nejpozdûji 2 dny pﬁed jejím uplynutím. Je také samozﬁejmû moÏné
poÏádat o rezervaci. Rezervace i prolongace v˘pÛjãek mají pﬁitom stejnou
prioritu a zájem se uspokojí podle ãasového hlediska.
Pro pedagogy ‰koly platí prodlouÏená v˘pÛjãní lhÛta pouze pro tituly,
které potﬁebují k v˘uce jimi pﬁedná‰en˘ch ãi cviãen˘ch pﬁedmûtÛ. Ty
mohou mít vypÛjãeny po dobu celého
jednoho semestru. Nejpozdûji t˘den
po ukonãení semestru ale musejí
knihy do knihovny vrátit. I pro nû platí
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penalizace podle knihovního a v˘pÛjãního ﬁádu.
UÏivatel za v˘pÛjãku ruãí aÏ do jejího vrácení. Nese odpovûdnost za její
pﬁípadné po‰kození ãi ztrátu. Pﬁi ztrátû
je povinen nahradit ztracenou publikaci publikací totoÏnou, pﬁípadnû uhradit
poﬁizovací cenu.
To by byly asi ty nejdÛleÏitûj‰í zásady z knihovního a v˘pÛjãního ﬁádu
na‰í ‰koly. K tomu, aby knihovna
mohla dobﬁe a kvalitnû plnit své
úkoly vÛãi v‰em uÏivatelÛm, je tﬁeba,
aby se intenzivnû rozvíjela. O to se
snaÏíme. Za poslední rok se zakoupilo na základû poÏadavkÛ jednotliv˘ch kateder témûﬁ 500 svazkÛ knih.
Novû se vybavují i pﬁíruãní knihovny
studijních stﬁedisek v Kladnû
a Mostû. V listopadu loÀského roku
byl zakoupen automatizovan˘ knihovnick˘ systém. V souãasnosti probíhá katalogizace v‰ech knih, které
knihovna vlastní, a zaãlenûní tûchto

záznamÛ do systému. Tato práce
probíhá za plného provozu knihovny.
Omlouváme se proto v‰em uÏivatelÛm na‰ich sluÏeb za urãité „nepohodlí“, které nyní v knihovnû je. Automatizace ale uÏ v krátkém ãasovém
horizontu zjednodu‰í práci a zkvalitní
informovanost v‰ech uÏivatelÛ knihovnického fondu. Bude plnû automatizován i v˘pÛjãní protokol, otevﬁou se www stránky knihovny a to
v‰e umoÏní spolehlivé vyhledávání
potﬁebné literatury, prolongaci i rezervaci v˘pÛjãek. To v‰echno pﬁispûje ke zkvalitnûní sluÏeb knihovnou
poskytovan˘ch.
Tak vám, ãtenáﬁÛm, i nám, pracovnicím knihovny, pﬁeji, aby to uÏ v‰echno ﬁádnû fungovalo, a zároveÀ Ïádám
ãtenáﬁe o pochopení a trpûlivost.

MARIE HU≈ÁâKOVÁ,
vedoucí informaãních
a knihovnick˘ch sluÏeb V·FS
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Modlitba budoucího bakaláﬁe
1) BoÏe v‰evûdoucí, jak dobﬁe ví‰,
nikdy jsem Tû neobtûÏoval se sv˘mi
drobn˘mi pozemsk˘mi starostmi obyãejného smrtelníka, které by Tû odvádûly od nadpozemsky pﬁevelik˘ch
úkolÛ v univerzálním managementu
chodu V‰ehomíra. To by mi pﬁi‰lo neobyãejnû troufalé. Nyní se v‰ak
k Tobû obracím s následujícími prosbami o laskavou pomoc, kterou prosím poãastovat nejen mou maliãkost,
ale i mé kolegy, kteﬁí se v potu tváﬁe
pﬁipravují na sloÏení státních závûreãn˘ch bakaláﬁsk˘ch zkou‰ek.
2) Vûﬁ mi, Pane mÛj, Ïe se jiÏ více
neÏ dva t˘dny opravdu svûdomitû pﬁipravuji. Je tu ale problém, o kter˘ neustále klop˘tám. Kdykoliv uzavﬁu studium urãité partie pﬁedepsané studijní
látky, mám skliãující pocit z toho, Ïe
ãím více se uãím, tím ménû toho vím.
Proto Tû, Pane ná‰, úpûnlivû prosím:
Dej, aÈ se na‰i examinátoﬁi rozpomenou na to, jak bylo jim pﬁed drahn˘mi
léty v pﬁetûÏk˘ch chvílích na zku‰ební
lavici, a aÈ v˘kony mé i m˘ch studijních druhÛ posuzují spravedlivû a vlídnû z pozice moudrého Sókrata. VÏdyÈ
on pﬁece ﬁíkal, Ïe ví, Ïe nic neví,
a pﬁesto byl slavn˘m uãitelem neménû
slovutného Platóna.
3) Moc Tû, Pane, prosím, abys
jako Duch svat˘ ve zku‰ebních dnech
osvítil svou v‰evûdoucí invenãní pﬁítomností ve‰keré zku‰ební prostory
na‰í Alma Mater tak, abychom my,
kdoÏ skládáme poãet ze sv˘ch vûdomostí, dokázali v co nejhojnûj‰í míﬁe
jasnû prezentovat substanãní my‰lenky zadan˘ch problémÛ a aby na‰e odpovûdi náleÏitû potû‰ovaly zku‰ební
komisi. A urãitû bych uvítal, kdyby ses
- aÏ budu v úzk˘ch - nenápadnû vplíÏil do mého stﬁedního ucha a potichu
mi odtamtud napovídal. Nevidím v tom
nic ‰patného, pokud tuto ‰anci nabídne‰ i ostatním m˘m kolegÛm rovnou
mûrou.
4) Dobﬁe vím, Pane mÛj, Ïe mûﬁí‰
v koneãném souãtu v‰em spravedliv˘m metrem, coÏ v lidské ﬁeãi ponûkud nemotornû vyjadﬁujeme rãením,
Ïe kaÏd˘ je svého ‰tûstí (i ne‰tûstí)
hlavním strÛjcem. Kajícnû doznávám,
Ïe jsem ãlovûk hﬁí‰n˘ a Ïe jsem v prÛbûhu bakaláﬁsk˘ch studií nevysedával
den co den, ve dnech v‰edních i sváteãních do pozdních veãerních hodin
v praÏské Univerzitní knihovnû a horlivû nenasával ve‰keré dosaÏitelné poznatky mnou zvoleného studijního
oboru. Pﬁiznávám dobrovolnû, Ïe
jsem bûhem studia v‰elijak lajdaãil.
A leckdy jsem dokonce prahnul i po jin˘ch rozko‰ích, neÏ je rozko‰ z poznávání, kterou uãen˘ Benedikt Baruch Spinoza druhdy prohlásil za rozko‰ nejvy‰‰ího ﬁádu. Zkrátka a dobﬁe,

jsem jen obyãejn˘ ãlovûk z masa,
kostí a krve a nic lidského mi není cizí.
Doufám, dobrotiv˘ BoÏe, Ïe moji hﬁí‰nost ocení‰ jenom jako lehk˘ hﬁích
a Ïe mi neupﬁe‰ právo na ‰tûstí
a umoÏní‰ mi vytáhnout si u státní závûreãné bakaláﬁské zkou‰ky otázky,
které rozjasní mou zachmuﬁenou tváﬁ.
Pﬁedem Ti, Pane mÛj, z celého srdce
dûkuji za prokázanou laskavost a na
oplátku slibuji, Ïe kdyby se nûkdy
stalo, Ïe bude‰ potﬁebovat na nebesích s nûãím píchnout, bude-li to
v m˘ch silách, mÛÏe‰ se mnou stoprocentnû poãítat. Jsem sice hﬁí‰n˘, ale
nejsem nevdûãn˘.

hrou krut˘ch náhod na hlavu poraÏen,
nedopusÈ, aby se mí blízcí ode mne
odvrátili ãi se dokonce pﬁidali na stranu zlolajníkÛ. UãiÀ, aÈ mi vûrní dodají
sílu zvednout hlavu zase vzhÛru
a abych ihned poté, co se zhojí utrpûné rány, vyrazil do nové, tentokrát jiÏ
vítûzné bitvy o pﬁiznání mého dvojnásob zaslouÏeného nároku na titul bakaláﬁe. A jako zadostiuãinûní, Pane
mÛj, zaﬁiì, aby se mi zku‰ební komise
za své pﬁedchozí trapné pochybení
omluvila a abychom si vymûnili role,
kdyÏ já budu v pozici zkou‰ejícího
a komise se bude trémou klepat na
potítku.

5) Má dal‰í prosba se pak, mÛj
Pane, vztahuje na na‰e examinátory,
kteﬁí toho sice jistojistû vûdí mnohem
více neÏ my, leã ani oni nejsou a nemohou b˘t nadáni atributem v‰evûdoucnosti, která je - jak známo - smrtelníkÛm z principu odepﬁena. NechÈ
proto na‰i pedagogové u zkou‰ek zachovají ve sv˘ch nárocích zdravou míru
a nesejdou ani na okamÏik z cesty
pravé. Moc Tû prosím, aÈ zku‰ební komisaﬁi mají stále na pamûti klasickou
pouãku, nabádající, Ïe studium má povzná‰et a nikoliv ubíjet ducha. NedopusÈ, aby se zkou‰ení zvrhlo v rafinované intelektuální tr˘znûní neboh˘ch
studentÛ takov˘mi zapeklit˘mi otázkami, které by vydûsily ctihodné nositele
Nobelovy ceny za ekonomii ãi proslulé
celebrity kosmopolitní akademické
obce z jin˘ch vûdních oborÛ.

7) Pokud mi, dobrotiv˘ BoÏe, vyhoví‰, urãitû na tom neprodûlá‰. Nevím,
jak to chodí nahoﬁe na nebesích, ale
tady u nás na zemi to funguje tak, Ïe
tu v‰ichni potﬁebují peníze. A nejen to.
Nûkteﬁí hﬁí‰níci peníze dokonce milují
více neÏ své bliÏní. Ale to Ti je asi
známo. Tu‰ím, Ïe se Ti to patrnû nelíbí. Já se proto budu snaÏit, abych
nebyl jako oni. Budu usilovat o to,
abych své bliÏní neokrádal a penûz
dokázal vydûlat tolik, abych Tû mohl
zaloÏit, kdybys je pro nûkoho tady
u nás na zemi nûkdy v budoucnosti
potﬁeboval. Slibuji pﬁitom, Ïe za prokázané sluÏby jsem ochoten Ti odpustit
úrok. Pﬁedem ale upozorÀuji, Ïe jistinu
dluhu bude‰ muset vrátit do posledního haléﬁe. Na tom si trvám. V duchu
zásady, Ïe dobré úãty dûlají dobré
pﬁátele. A kamarádi se Ti mohou hodit
i v na‰í drahé Bohemii, kde bys to bez
penûz a kamarádÛ asi ani Ty nikam
nedotáhl. Amen!

6) Má poslední prosba je tato. Pokud by se - ãistû teoreticky - stalo, Ïe
bych ke státnici pﬁi‰el, vidûl a byl sou-

K úsmûvnému povzbuzení na‰ich studentÛ sepsal kdysi
také student Dr. Stanislav Mare‰, CSc.
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Most nadûje
- partner pro potﬁebné
Charita a charitativní ãinnost je uÏ v âeské republice bûÏnou vûcí.
Jako jinde ve svûtû v‰ak dosud není tak bûÏné, aby velké firmy povaÏovaly tuto ãinnost za nedûlitelnou souãást svého podnikání. Skupina
Appian Group tuto oblast nijak nepodceÀuje a v polovinû roku 2002 zaloÏila za tímto úãelem nadaãní fond.
Most nadûje - nadaãní fond vznikl,
aby pomáhal tam, kde je potﬁeba. Tak
zní jeho motto. „Chtûli jsme, aby byly
prostﬁedky, které na‰e firma vynakládá na charitativní úãely, rozdûleny co
nejefektivnûji a smysluplnû,“ ﬁekl nám
Antonín Koláãek, generální ﬁeditel Appian Group a.s. a zároveÀ pﬁedseda
správní rady fondu. „Na zaãátku minulého roku jsme proto hledali cestu,
kterou by se mûl fond ubírat. Vznikly
tak první dva velké projekty Mosty
k hudbû a Hospice.“
Hlavním cílem projektu Mosty
k hudbû je podpora dûtsk˘ch volnoãasov˘ch aktivit a rozvíjení hudebních
tradic na‰eho národa. ZaÏádat si o finanãní pﬁíspûvek na svoji ãinnost
mohly dûtské hudební nebo folklórní
soubory z celé âeské republiky.
„Oslovili jsme stovky dûtsk˘ch hudebních souborÛ. Vyhla‰ovacím podmínkám jich v roce 2003 vyhovûlo 88
a v‰echny obdrÏely finanãní pﬁíspûvek
na ãinnost,“ upﬁesnil ﬁeditel nadaãního
fondu Jaroslav Orel. „SouborÛm jsme
rozdûlili pﬁes 1 200 000,- korun. Vûﬁíme, Ïe jim tyto prostﬁedky pomohou
v jejich zásluÏné ãinnosti. S nûkter˘mi
soubory jsme navázali trvalou spolupráci, a tak lze pﬁedpokládat, Ïe se
projekt Mosty k hudbû stane tradiãním
smûrem pÛsobení nadaãního fondu,“
dodal ﬁeditel fondu.
Nadaãní fond v rámci zmínûného
projektu uspoﬁádal po celé âeské republice sérii sedmi charitativních koncertÛ, na kter˘ch vystupovaly také
podpoﬁené dûtské soubory. Fond se
stal hostem mezinárodního folklórního
festivalu v âerveném Kostelci, oslav
Hornick˘ch dnÛ v Havíﬁovû a oslav 10
let plzeÀské Diecézní charity. Louãil
se se ‰kolním rokem spoleãnû se studenty Dvoﬁákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou a poté s prázdninami na dûtském mezinárodním festivalu v Bﬁeclavi. Nikam nepﬁijel s prázdnou. Zástupci fondu na koncertech
vÏdy pﬁedali charitativní dary vybran˘m hospicÛm nebo jin˘m charitativním zaﬁízením z daného regionu.
Celá série koncertÛ vyvrcholila
v Praze v Obecním domû. Zde se
u pﬁíleÏitosti 17. listopadu se‰li v˘znamní hosté skupiny Appian Group.
První ãást programu spoleãenského
setkání patﬁila nadaãnímu fondu. Pozvaní hosté si mohli o Mostu nadûje
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udûlat obrázek z promítan˘ch videoklipÛ, mapujících jeho celoroãní práci.
Hudební doprovod obstaral folklórní
soubor Ondrá‰, kter˘ doprovodil vítûze ãesko-slovenské soutûÏe Zpûváãek - Slávik, jehoÏ patronem je Peter
Dvorsk˘. Na závûr programu byl Folklórnímu sdruÏení âeské republiky pﬁedán symbolick˘ ‰ek na 250 000,- Kã,
jako pﬁíspûvek na jeho aktivity v následujícím roce.
„Jedním z cílÛ nadaãního fondu je
pomáhat udrÏet lidskou dÛstojnost.
Proto chceme soustavnû pomáhat hospicÛm a dal‰ím sociálním zaﬁízením,
která podporují lidi ocitnuv‰í se v nej-

tûÏ‰ích Ïivotních situacích.“ Takto definoval konkrétní cíl nadaãního fondu
ministr zahraniãních vûcí âR a zároveÀ ãlen správní rady fondu Cyril Svoboda. „Díky na‰im poradním sborÛm,
které pÛsobí v kaÏdém regionu âeské
republiky, máme pﬁehled o práci takov˘chto zaﬁízení a na doporuãení poradních sborÛ je také finanãnû podporujeme. Na‰e prostﬁedky samozﬁejmû
na v‰echno nestaãí, ale i kdyby byly
jen malou kapkou v moﬁi, vûﬁíme, Ïe
jsou kapkou potﬁebnou,“ dodal C. Svoboda.
Most nadûje - nadaãní fond pﬁedal
v roce 2003 hospicÛm a azylov˘m
domÛm pro matky s dûtmi témûﬁ 1,5

milionu Kã. Napﬁíklad v Jiﬁetínû pod
Jedlovou Ïije v Domovû sv. Máﬁí
Magdalény na 20 maminek, které se
se sv˘mi dûtmi ocitly v tíÏivé Ïivotní situaci. V domovû na‰ly doãasné útoãi‰tû. Zástupci nadaãního fondu sem pﬁijeli v dubnu 2003, aby pﬁedali do rukou
ﬁeditelky domova dar ve v˘‰i 250 000,korun.
„Peníze pouÏijeme na úpravu koupelen a rozvodÛ vody,“ ﬁekla nám
tehdy Hana Venturová a zároveÀ pozvala zástupce fondu, aby se na
opravené koupelny pﬁijeli v prosinci
podívat. V pﬁedvánoãním ãase proto
Antonín Koláãek, Cyril Svoboda
a dal‰í pozvaní hosté zavítali do Jiﬁetína pod Jedlovou znovu. Prohlédli si
opravené koupelny a na oplátku pozvali maminky i s dûtmi do kina
v Krásné Lípû na vánoãní setkání.
Nadaãní fond zde pﬁipravil program
pro dûti z dûtského domova v Krásné
Lípû, ústavu sociální péãe v Brtníkách a z jiﬁetínského domova pro
matky s dûtmi. Chybût nesmûly ani
vánoãní dárky, které dûtem zpod vá-

noãního smrku rozdávali ãlenové
správní rady fondu.
Most nadûje - nadaãní fond nyní dokonãuje plán ãinnosti pro rok 2004.
Pokraãovat bude v projektu Mosty
k hudbû a na obzoru je i nov˘ projekt
Mosty k pﬁírodû, kter˘ by mûl podpoﬁit
dûtské zájmové organizace, vûnující
se ochranû pﬁírody. Prostﬁedky fondu
urãitû najdou i v leto‰ním roce smysluplné vyuÏití.

Informace o práci fondu
najdete i na www.mostnadeje.cz

PETR BERAN,
Active Relations
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7 divÛ svûta: Rhodsk˘ kolos
Ostrov Rhodos byl osídlen jiÏ
v mínójském období. KdyÏ Dórové pﬁi‰li do ¤ecka, usadili se
mimo jiné také na tomto ostrovû.
Vznikly na nûm tﬁi mûstské
státy: Iál˘sos, Kameiros a Lindos. Roku 408 pﬁ.n.l. se spojily
a vytvoﬁily jednotn˘ státní celek.
Po smrti Alexandra Makedonského se jeho ﬁí‰e rozpadla na
tﬁi nejdÛleÏitûj‰í státní celky,
v jejichÏ ãele stáli Alexandrovi
rádcové a vojevÛdci: Egypt, ﬁí‰i
AchaimenovcÛ a Makedonii; tyto
státy spolu neustále soupeﬁily.
Na pﬁelomu 4. a 3. stol. pﬁ.n.l. byl
makedonsk˘m králem Démétrios I. Ten Rhodos roku 305 pﬁ.n.l.
oblehl. Rhoìané mûli velmi vﬁelé
obchodní styky s Egyptem, se
kter˘m mûli uzavﬁenu i spojeneckou smlouvu. Egyptsk˘ král
Ptolemaios I. Sótér vyslal na
pomoc své jednotky. S jeho pﬁispûním se pak ostrov ubránil
(mírová smlouva byla podepsána následujícího roku) a obyvatelé se rozhodli na památku této
události vystavût obrovskou
sochu boha Hélia, známou jako
kolos rhodsk˘. Prostﬁedky na to
získali prodejem váleãné koﬁisti.
Hélios byl ﬁeck˘m bohem slunce,
kter˘ den co den objíÏdí ve voze taÏeném ãtyﬁspﬁeÏím nebeskou klenbu.
Byl uctíván po celém ¤ecku, pﬁedev‰ím v‰ak na Rhodu. Jeho zobrazení
bylo ãast˘m námûtem v˘tvarného
umûní, zejména sochaﬁství.
Socha Hélia, která byla povaÏována
za jeden ze sedmi divÛ svûta, byla
dílem rhodského sochaﬁe Charéta
z Lindu (Ïáka Lysippa, kter˘ zbudoval
sochu Dia). Byla vztyãena u vjezdu do
rhodského pﬁístavu (dn. Mandraki).
Dlouho se vûﬁilo, Ïe stála pﬁed vjezdem rozkroãena, aby pod ní mohly
projíÏdût lodû. Vzhledem k v˘‰ce
sochy a ‰íﬁce vjezdu do pﬁístavu je
tato moÏnost nepravdûpodobná; navíc
by pﬁi svém zﬁícení zatarasila vjezd
pod sebou; to se nestalo. Novûj‰í studie pﬁedpokládají, Ïe stála buì na v˘chodním vlnolamu, nebo dále ve vnitrozemí.
Uvnitﬁ sochy bylo nûkolik mramorov˘ch sloupÛ, které byly hlavní podpûrou. Na nû byla pﬁipevnûna Ïelezná
konstrukce a na tu vnûj‰í plá‰È z bronzov˘ch plátÛ. Stavût se musela kvÛli
své velikosti po ãástech. Její v˘‰ka
byla okolo 33 metrÛ. Podle dochovan˘ch zpráv byly tyto ãásti do v˘‰e zvedány pomocí zemních náspÛ, které
byly pozdûji opût odstranûny, a poté
spojovány dohromady. Obliãej Hélia
a jeho koruna se sedmi paprsky byly

pozlaceny. Dokonãena byla roku 282
pﬁ.n.l. (podle nûkter˘ch pramenÛ roku
290 pﬁ.n.l.) Autor oznaãil své dílo nápisem „Kolos, na nûjÏ hledí‰, vysok˘
osmdesát loktÛ, vytvoﬁil kdysi Chárés,
rodák z Lindu.“
V‰eobecnû se vûﬁí, Ïe Chárés se
dokonãení svého díla nedoÏil. Podle
jedné verze byla socha uÏ skoro hotová, kdyÏ ho kdosi upozornil na malou
vadu v konstrukci, a on si vzal Ïivot.
Podle druhé mûla b˘t socha pÛvodnû
poloviãní; mûst‰tí pﬁedáci pak rozhodli o zdvojnásobení její velikosti a Chárés si tedy nechal zdvojnásobit finanãní prostﬁedky, které na stavbu dostal.
Zapomnûl ov‰em, Ïe zdvojnásobení
v˘‰ky bude mít za následek 80x vy‰‰í
náklady. Dostal se do krachu a spáchal sebevraÏdu. Není v‰ak Ïádného
dÛkazu pro to, Ïe by jedna z nich byla
pravdivá.
Za 56 let od vztyãení kolosu, tedy
roku 226 pﬁ.n.l., udeﬁilo na Rhodos
velké zemûtﬁesení. Mûsto bylo tûÏce
po‰kozeno a kolos nevydrÏel ve svém
nejslab‰ím místû - v kolenou. Plinius
Star‰í o nûm prohlásil, Ïe „i kdyÏ leÏí,
je divem“ a Ïe „palec sochy muselo
spoleãnû obejmout nûkolik lidí“.
Egyptsk˘ král Ptolemaios III. Eurgetés
se okamÏitû nabídl, Ïe uhradí v‰echny
náklady na opravu; po konzultaci
s chrámem byla v‰ak jeho nabídka odmítnuta. Vû‰tci znovuvztyãení kolosu
zakázali. Po témûﬁ dal‰í tisíciletí leÏel
kolos v troskách. Roku 654 n.l. Rhodos obsadili Arabové. Rozebrali zbytky sochy a prodali je obchodníkovi ze
S˘rie. âásti sochy pr˘ musely b˘t do
S˘rie dopraveny na zádech 900 velbloudÛ.
Kolos rhodsk˘ byl stejnû velk˘ jako
Socha svobody v New Yorku; Socha
svobody má v‰ak vy‰‰í podstavec
a vztyãenou paÏi, proto se pﬁi srovnání jeví mnohem vy‰‰í.
MAJÁK NA OSTROVù FAROS
Alexandrie byla zaloÏena jako pﬁístavní mûsto v nilské deltû roku 332331 pﬁ.n.l. Alexandrem Velik˘m, kter˘
Egypt tehdy dobyl a prohlásil se za faraona. Po jeho smrti se Alexandrie
stala sídelním mûstem PtolemaiovcÛ,
kteﬁí se vlády v Egyptû zmocnili. Díky
jejich ‰tûdré podpoﬁe kultury se brzy
stala kulturním a vûdeck˘m centrem
helénistického svûta. Byla zde mimo
jiné zbudována velká alexandrijská
knihovna, která pr˘ obsahovala
v‰echno vûdûní tehdej‰ího svûta, Múseion (dÛm múz) a mnoho dal‰ích staveb. Kromû toho bylo mûsto také nejvût‰ím hospodáﬁsk˘m stﬁediskem v˘chodu; v alexandrijském pﬁístavu vládl
ãil˘ obchodní ruch. A právû pﬁed vjezdem do pﬁístavu, na ostrÛvku Faros,

byl zbudován maják, povaÏovan˘ za
jeden ze sedmi divÛ svûta.
Cel˘ projekt byl navrÏen a zahájen
Ptolemaiem Sótérem, ale dokonãen
byl aÏ za vlády jeho syna Ptolemaia
Filadelfa. Architektem byl Sostratos z
Knidu, ale podrobné propoãty pro
stavbu a její doplÀky byly provedeny
v alexandrijské knihovnû. Dílo bylo zasvûceno Ptolemaiovi Sótérovi a jeho
Ïenû Bereníké. ProtoÏe maják zanikl
ze v‰ech ‰esti nedochovan˘ch divÛ
svûta nejpozdûji, máme o nûm pomûrnû pﬁesné informace. Skládal se ze tﬁí
ãástí: dolní ãtvercová, 55,9 metrÛ vysoká, prostﬁední osmiboká se stranou
dlouhou 18,3 metrÛ a 27,45 metrÛ vysoká, a koneãnû horní válcovitá ãást
o v˘‰ce 7,3 metrÛ.
Celková v˘‰ka majáku vãetnû základny byla okolo 117 metrÛ (asi 40-ti
patrov˘ mrakodrap). Vnitﬁní válcovitá
dutá ãást byla pouÏívána jako ‰achta
pro zvedání paliva potﬁebného na
oheÀ. Vrcholek stavby pÛvodnû zdobila socha Poseidóna, vládce moﬁí.
Maják v noci navádûl lodû do alexandrijského pﬁístavu svûtlem ohnû, kter˘
na jeho vrcholku hoﬁel, a ve dne vyuÏíval odrazu paprskÛ sluneãního svûtla od obﬁího zrcadla.
Maják plnil svou funkci po mnoho
staletí; kdyÏ byl Egypt uãinûn ﬁímskou
provincií, hospodáﬁsk˘ v˘znam Alexandrie se nezmen‰il, spí‰e naopak.
AÏ po dobytí Egypta Turky v roce 640
její dÛleÏitost v˘raznû klesla. Turci,
kteﬁí nemûli Ïádné vazby se Stﬁedomoﬁím, pﬁesunuli své sídelní mûsto
dále do vnitrozemí (Cairo, resp. Káhira). KdyÏ se z majáku zﬁítilo zrcadlo,
nevrátili je na pÛvodní místo.
Roku 956 zasáhlo Alexandrii zemûtﬁesení, které na majáku zpÛsobilo
men‰í po‰kození. Roku 1166 nav‰tívil
maják arabsk˘ cestovatel Abou-Haggag Al-Andaloussi, kter˘ nám zanechal mimo jiné popis pouÏit˘ v˘‰e.
V letech 1303 a 1323 udeﬁila na Alexandrii dal‰í dvû zemûtﬁesení, která
na majáku zanechala v˘razné stopy.
Od té doby se jiÏ nedalo do ruin vstoupit, ba ani se pﬁiblíÏit ke vchodu. Roku
1480 pak vládce Egypta Qaitbay rozhodl postavit pevnost na místû b˘valého majáku a pouÏil na to kamene
právû z nûho.
Maják na ostrovû Faru (byl dokonce
na nûkter˘ch ﬁímsk˘ch mincích) slouÏil
jako model pro mnoho dal‰ích majákÛ
po celém Stﬁedomoﬁí. Mnoho jazykÛ
(ital‰tina, ‰panûl‰tina, francouz‰tina,...) má pro maják v˘raz velmi podobn˘ slovu „Faros“.
Z dostupn˘ch pramenÛ sestavila

·ÁRKA MATOU·KOVÁ,
studentka 3. roãníku
prezenãního studia
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IT okénko

III. díl
n˘mi programy a získává se z nich celkové hodnocení. To znamená, Ïe se vyhodnotí, která ISO, 0day a MP3 kur˘rská skupina a kter˘ kur˘r byli za jednotliv˘ t˘den nejlep‰í.
Hodnocení probíhá tak, Ïe se poãítá
prvních dvacet míst, konkrétnû za 1.
místo se dává 20 bodÛ, za 2. místo 19
aÏ po 20. místo, hodnocené jedním
bodem. Poãet bodÛ se dále vynásobí
Ratingem serverÛ. âím lep‰í má server
Rating, tím lépe je uploadování na nûj

KaÏd˘ kur˘r má jen jeden login, coÏ
znamená, Ïe na jednom serveru mÛÏe
b˘t pﬁipojen pouze jednou. Kur˘r má za
úkol nahrát co nejvíce dat, aby se objevil v závûreãné statistice.
FXP kur˘ﬁi, aneb dal‰í z cest, jak se
dostat k datÛm ...
FXP (File eXchange Protocol) je
v˘raz pro pﬁenos z jednoho FTP serveru na druh˘ pomocí FTP klienta. Pokud
pﬁená‰íte data od sebe jinam, záleÏí na
rychlosti va‰eho pﬁipojení. Pokud ale
pouÏijete pﬁenos mezi dvûma FTP,
rychlost nezávisí na rychlosti va‰eho pﬁipojení, ale na rychlosti propojení mezi
tûmito servery. FXP je téÏ uÏívan˘ v˘raz
pro skupinky kur˘rÛ, které se zab˘vají
vytváﬁením tzv. Pub serverÛ (veﬁejnû
pﬁístupn˘ FTP server), kam kopírují

bodováno, av‰ak tím vût‰í je konkurence
na nûm a boje jsou tvrd‰í - poãítá se
pouze první upload releasu ... jde tedy
skuteãnû pouze o vteﬁiny ...
Nakonec se seãtou v˘sledky z jednotliv˘ch serverÛ a statistiky jsou hotové.
V˘sledné curry reports jsou pak vystaveny ve speciálních, volnû pﬁístupn˘ch
kanálech na IRC a kur˘ﬁi mají pﬁehled,
jak se kaÏd˘ t˘den umístili.
ProtoÏe kaÏdá skupina chce b˘t co
nejlep‰í, probíhá t˘den co t˘den tûÏk˘
souboj o dosaÏení co nejlep‰ího místa.
VÛdce kaÏdé skupiny poÏaduje od kur˘rÛ co nejlep‰í v˘kon, takÏe se ãasto
stává, Ïe kur˘ra nepﬁiná‰ejícího skupinû
valné v˘sledky jednodu‰e vyhodí. Pro
takového kur˘ra v‰ak vût‰inou není problém se dostat do jiné skupiny, protoÏe
je ostatním jiÏ znám.
Princip soutûÏe je následující. KaÏd˘
kur˘r má ratio, coÏ je pomûr, kter˘ urãuje, kolik si mÛÏe ze serveru stáhnout dat
v závislosti od objemu dat, která na server naopak nahraje. Standardnû je tato
hodnota 1:3, coÏ znamená, Ïe za kaÏd˘
megabajt, kter˘ na server nahraje, mÛÏe
ze serveru 3 megabajty stáhnout.

data, a prostﬁednictvím boardÛ (nástûnek) na nû dávají zdarma pﬁístup v‰em
jeho uÏivatelÛm, kteﬁí, jsou-li dostateãnû
rychlí, mohou nasdílená data stáhnout.
Co se t˘ãe etiky FXP skupin, nemûlo
by docházet ke zcizování cizích pub serverÛ, naz˘vanému pub stealing. Dále by
v Ïádném pﬁípadû nemûlo docházet
k vystavování adresy Pubu na jin˘ch
místech, neÏ je onen mateﬁsk˘ board,
pro kter˘ byl vytvoﬁen. Velk˘m problémem na v‰ech boardech jsou lidé, kteﬁí
mají zábavu v niãení (mazání) pub serverÛ. ¤íká se jim deleters. Staãí jeden
takov˘ ãlovûk na boardu a hned je problém. ProtoÏe board má nûkolik stovek
ãlenÛ, jen obtíÏnû se hledá viník. Je-li
v‰ak odhalen, b˘vá smazán z boardu
a jeho IP adresa je blokována i na boardech ostatních.
FXP slouÏí k ‰íﬁení warezu mezi „nejprost‰í“ uÏivatele internetu, boardy neb˘vají tak pevnû uzavﬁené jako warez
scéna.
PAVEL SKOTNICA,
student 3. roãníku
prezenãního studia

Mezi podstatnou ãást warez scény
patﬁí takzvané kur˘rské skupiny, mezi
tûmito lidmi bûÏnû naz˘vané curry
groups. Vezmûme to ale popoﬁádku
a nejdﬁív si vysvûtleme, co je to kur˘rská
skupina, jaké jsou ‰ance se do ní dostat,
jak to v ní vlastnû funguje a ãím se zab˘vá. V tûchto skupinách panují velmi
pﬁísná pravidla, takÏe ‰ance se do ní dostat je pro normální lidi témûﬁ nulová.
Dvû moÏnosti tu v‰ak existují. První
z nich je, Ïe uÏ máte dobrého známého
v jedné z tûchto skupin, kter˘ se za vás
zaruãí, a leader skupiny je ochoten vás
vzít jako trial ãlena, coÏ znamená ãasovû omezenou zkou‰ku, bûhem níÏ musíte pﬁedvést ty nejlep‰í v˘kony. Po uplynutí této doby se z vás stane buì právoplatn˘ ãlen, nebo vás prostû vyhodí.
Toto schéma pﬁijímání nováãkÛ ostatnû
funguje i v ostatních odvûtvích warez
scény.
Druhá moÏnost je postupnû se propracovat na vlastní pûst, tento proces je
v‰ak pomûrnû zdlouhav˘ a ãasto trvá
nûkolik let, neÏ se jedinci „odnikud“ podaﬁí dostat mezi opravdovou elitu. Tato
kariéra zaãíná zpravidla na nûjakém veﬁejném kanálu, kde zaãínáte postupnû
sbírat kontakty a zku‰enosti, pﬁiãemÏ se
postupnû propracováváte na lep‰í
a lep‰í FTP servery. Tûchto serverÛ existuje mnoho druhÛ, ale pokud se dostanete na ty nejlep‰í z nich, máte ‰anci, Ïe
si vás v‰imne jeden z ãlenÛ kur˘rské
skupiny, zaãne sledovat va‰e aktivity
a nakonec vás osloví, zda nemáte
zájem jít k nim na zkou‰ku.
Dá se ﬁíct, Ïe jsou tﬁi druhy kur˘rsk˘ch
skupin: ISO, 0day a MP3. ISO se zab˘vá tradováním (posíláním mezi FTP servery) v‰ech ISO releasÛ. Patﬁí sem hry,
aplikace a videa. 0day skupiny se zab˘vají tradováním RipÛ aplikací, her, programÛ pro PDA. Zb˘vající MP3 skupiny
se zab˘vají tradováním empétrojek.
Funkce tûchto skupin je co nejrychleji
‰íﬁit data mezi FTP servery. ServerÛ,
kde se tyto skupiny pohybují, je na svûtû
nûkolik set. Jakmile se na nûjakém
z nich objeví data, co se dají ‰íﬁit na
ostatní servery, zaãnou je kur˘ﬁi okamÏitû rozesílat.
Kur˘r má tedy vlastnû okamÏit˘ pﬁístup ke v‰emu warezu, co existuje,
a má-li dostateãnû rychlé vlastní pﬁipojení, mÛÏe si prakticky stahovat cokoliv.
V‰echny servery v sobotu ve 23 hodin
59 minut (serverového ãasu) uloÏí statistiky (a po uloÏení je automaticky vynulují), ve kter˘ch je uvedeno, která kur˘rská skupina a kter˘ kur˘r toho kolik
za t˘den uploadovali (poslali na server).
Tyto v˘sledky jsou dále zpracovány rÛz-
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Milí ãtenáﬁi, dne‰ní IT okénko se zab˘vá jiÏ tﬁetím (a souãasnû posledním) pokraãováním problematiky warezu. V tomto díle se budeme
zab˘vat problematikou tzv. kur˘rsk˘ch skupin a povíme si, jak˘m zpÛsobem se warez dostává k tûm „nejprost‰ím uÏivatelÛm“.
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Nov˘ projekt: Studentská rada
VáÏené profesorstvo, váÏení kolegové studenti a kolegynû studentky,
dostalo se mi té cti informovat vás
touto cestou o projektu, kter˘ je na jin˘ch ‰kolách naprosto bûÏn˘ a kter˘
se rozjíÏdí i u nás. Tím projektem je
Studentská rada (dále jen SRA). Jak
to v‰echno zaãalo?
Jednoho krásného podzimního dne
jsme pﬁi‰li do tﬁetího patra do uãebny
S35 (jistû ji v‰ichni známe) a ãekali
jsme na Dr. Krautstengla, kter˘ nám
vysvûtloval záhady a taje statistiky,
kombinatoriky a podobn˘ch vûdních
oborÛ. KdyÏ jsme se na‰eho pﬁedná‰ejícího doãkali, tak zaãal svou pﬁedná‰ku dost netradiãním zpÛsobem.
Zaãal nám pﬁedstavovat své návrhy
o tom, co by na na‰í ‰kole spoleãnû
s námi (tím myslím nás studenty)
a s vedením chtûl zavést. KdyÏ vyslovil pojem SRA, neuplynula dlouhá
doba a dohodli jsme si (tedy já a spoluÏák) s ním osobní pracovní schÛzku.
Ta se konala pﬁibliÏnû za t˘den. Na
této schÛzce jsme se bavili o na‰ich
pﬁedstavách a názorech na téma
SRA. Necel˘ t˘den poté se ozvali kolegové z kombinovaného studia
a dal‰í schÛze byla na svûtû. BohuÏel
se jí nemohli zúãastnit v‰ichni zakládající ãlenové, kteﬁí byli pochopitelnû
ﬁádnû omluveni. Proto byla úãast

pouze 50 %. Lépe ﬁeãeno, v‰ichni tﬁi
zb˘vající jsme se se‰li v pátek v 8
hodin veãer v uãebnû S11. Po vzájemném pﬁedstavení jsme zaãali dávat
dohromady na‰e základní pﬁedstavy

a vize. V pÛl deváté jsme byli vyhozeni ze ‰koly se slovy, Ïe se ‰kola zavírá. Pﬁesunuli jsme se proto do jedné
nejmenované restaurace str˘ãka
Sama z Kentucky. Tam jsme probrali
zbytek na‰ich pﬁedstav a dali jsme dohromady pﬁibliÏn˘ text stanov SRA. Po
14 dnech pln˘ch hovoru, otázek a odpovûdí se konala schÛze s paní generální ﬁeditelkou.
Myslím si, Ïe tato schÛzka byla
„plodná“ jak pro ni, tak pro nás. Upﬁesnili jsme si vzájemnû své pﬁedstavy
a shodli jsme se na nejasn˘ch otázkách. V souãasné dobû se pﬁipravuje
prostor na webu, kde budou umístûny
oficiální stránky SRA a bude k nahlédnutí interní ﬁád, práva a povinnosti
rady. Bude zﬁízena e-mailová adresa,
na kterou budete moci posílat své dotazy a námûty. Pﬁedem vám prozradím, Ïe budou vyhlá‰eny volby, abychom doplnili pln˘ stav „rádcÛ“. Ale
nebojte se niãeho. O v‰em budete
vãas informováni a v‰e se vãas dozvíte. Jménem celé SRA se tû‰ím na
na‰i spolupráci a doufám, Ïe povede
ke zpﬁíjemnûní na‰eho vzájemného
pobytu ve ‰kole.

JIRKA „DROPPY“ RECHTORIK,
student 2. roãníku
prezenãního studia

Nová skripta ke studiu oboru ¤ízení
podniku a podnikové finance
Na základû iniciativy katedry ¤ízení podniku a podnikové ekonomiky byla v loÀském roce péãí nakladatelského úseku V·FS vydána dvû skripta vûnovaná problematice úãetnictví. Obû publikace se setkaly s pﬁízniv˘m ohlasem studentÛ. V posledním lednovém t˘dnu
tohoto roku k nim pﬁibyla v poﬁadí jiÏ tﬁetí skripta, pﬁipravená autorem z ﬁad pedagogÛ na‰í katedry. Autorem tûchto nov˘ch skript s názvem Zdroje financování
podniku je Dr. Stanislav Mare‰, CSc.
Právû vydaná skripta jsou urãena studentÛm prezenãní
i kombinované formy bakaláﬁského programu oboru ¤ízení
podniku a podnikové finance na V·FS. Je nepochybné, Ïe
se stanou cenn˘m odborn˘m textem nejen pﬁi plnûní studijních povinností ve druhém roãníku studia, n˘brÏ i v pﬁípravû na státní závûreãné bakaláﬁské zkou‰ky. Poznatky
z nich mohou ãerpat také uchazeãi o navazující magisterské studium na V·FS v pﬁípravû na pﬁijímací zkou‰ky pro
obory ¤ízení podniku a podnikové finance a Finanãní sluÏby. Doporuãit je lze také frekventantÛm kurzÛ celoÏivotního
vzdûlávání Profesionální finanãní management podniku
a Bankovní, poji‰Èovací a finanãní sluÏby pro podnikatele,
které jsou souãástí aktuální nabídky neakreditovan˘ch
vzdûlávacích programÛ V·FS.
Obsahová koncepce skript reflektuje náplÀ odborn˘ch
pﬁedmûtÛ Zdroje financování podniku a Alternativní zdroje
financování podniku. Obsahovû tematické zamûﬁení skript
vychází z rozsahu pﬁedná‰ené látky v obou zmínûn˘ch

pﬁedmûtech a pﬁihlíÏí pﬁitom k dosaÏenému stupni v˘voje
tuzemsk˘ch finanãních trhÛ.
Skripta jsou ãlenûna do ãtyﬁ ãástí. První ãást je vûnována charakteristice základních funkcí finanãních trhÛ a jejich
roli pﬁi financování podnikové sféry. Druhá ãást objasÀuje
klasické externí zdroje firemního financování a v jednotliv˘ch kapitolách se postupnû zab˘vá externími zdroji vlastního kapitálu, tich˘m spoleãenstvím, bankovními úvûry,
emisními pÛjãkami a obchodními úvûry. Tﬁetí ãást se zamûﬁuje na vybrané alternativní zdroje financování podniku
a osvûtluje leasingové financování, rizikov˘ a rozvojov˘ kapitál, forfaitingové financování exportu a importu a faktoring. Text první a tﬁetí ãásti skript je vÏdy ukonãen kontrolními otázkami, na kter˘ch si ãtenáﬁi mohou ovûﬁit, do jaké
míry danou látku zvládli. âtvrtou ãást tvoﬁí ilustraãní pﬁíklady k vybran˘m partiím textu, které umoÏní bliÏ‰í pochopení
vybran˘ch témat. Text publikace se uzavírá struãn˘m terminologick˘m slovníãkem.
Z didaktického a metodického hlediska se skripta koncentrují zejména na objasnûní podstaty, pﬁedností a nev˘hod, nákladÛ a rizik prezentovan˘ch zdrojÛ externího firemního financování. Ráda konstatuji, Ïe autor ve vydaném
textu zúroãil své odborné znalosti i pedagogické zku‰enosti. Doporuãuji je proto jako kvalitní studijní text nejen na‰im
studentÛm, ale i dal‰ím zájemcÛm o problematiku firemních
financí.
DOC. ING. JITKA SRPOVÁ, CSC.,
vedoucí katedry ¤PPE V·FS
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Národní památník na Vítkovû,
aneb nepoznaná (pozapomenutá místa) v âR
DÛvod, proã jsem si vybral památník na Vítkovû, je ten, Ïe mnoho
lidí, a donedávna jsem mezi nû patﬁil i já, si myslí, Ïe tato budova je
symbolem totalitní moci. Budova, která byla na dlouhá léta odsouzena
k roli proletáﬁského panteonu s nádechem negativní pompéznosti.
A proto mi kaÏd˘ náv‰tûvník, kter˘ se ocitne pﬁed vstupní branou do
této neprávem opomíjené památky, dá za pravdu, Ïe tato prvorepubliková stavba s prvky artdeko stojí za pozornost. Pozornost, která by
vnesla trochu svûtla do nepﬁíli‰ veselé minulosti.
ÚVODNÍ DOJEM
Samotn˘ objekt památníku stojí na
místû legendární husitské bitvy na Vítkovû. Kopec byl zvolen jako symbolické místo, pﬁipomínající tradice, hodnoty a jistoty potﬁebné k dosaÏení vítûzného boje za samostatnost âeskoslovenské republiky. A v neposlední ﬁadû
jako vzpomínka na ãeskoslovenské
legionáﬁe.
Byl navrÏen jako pietní objekt, symbol mladé republiky pro uctûní obãansk˘ch ctností a v˘znamn˘ch obãanÛ
âeskoslovenské republiky i se zam˘‰lenou hrobkou pro T. G. Masaryka,
a obãany byl také tak vnímán. Nebojím se pouÏít srovnání s kostelem, protoÏe ti, kteﬁí zde byli, vûdí, o ãem mluvím. První vûc, která vás napadne, je
podobnost s vnitﬁním kostelním uspoﬁádáním a rozdûlením na hlavní a dvû
boãní lodû, a proto zde nechybí ani
varhany.
Jemnû nafialovûlé svûtlo, které sem
proniká skrze stﬁe‰ní okna, a rÛznorodá barevnost mramorového obloÏení
na vás i pﬁes chladn˘ dotek stûn udûlá
nezapomenuteln˘ dojem. A proto vám
nezb˘vá nic jiného, neÏ v úÏasu obdivovat v‰e kolem.
Z tohoto opojení bohuÏel obãas vystﬁízlivíte v okamÏiku, kdy spatﬁíte v˘tvory necitliv˘ch zásahÛ umûlcÛ z dob
socialistického realismu. Za zmínku
stojí i prezidentsk˘ salonek s originálními textilními tapetami se vzory, které
byly motivem na královském pohﬁebním rou‰e. Pod obﬁadní síní „hlavní
lodi“ se nachází kolumbárium, které
muselo b˘t svûdkem pohﬁbívání ne legionáﬁÛ, ale politick˘ch nul své doby.
Vad na kráse je tu víc, ale to podstatné, základ, tu stále stojí.
Celá budova pﬁesto pÛsobí dojmem
vzdu‰ného, elegantnû jednoduchého
a dÛstojného prostoru. BohuÏel historie památníku se naplnila jinak a její
pÛvodní smysl byl na dlouhá léta potlaãen a pozapomenut.
TROCHA HISTORIE,
KTERÁ NEU·KODÍ
V roce 1925 byla vypsána druhá veﬁejná soutûÏ na stavbu památníku.
V této architektonické soutûÏi vyhrál
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návrh Jana Zázvorky (otec známé hereãky Stely Zázvorkové) a Jana Gillara. Oba autoﬁi (Ïáci Kotûry a Goãára)
vycházeli z pÛvodních návrhÛ autorÛ
Jana Kotûry a Jana ·tursy, které byly
pﬁihlá‰eny do první soutûÏe, ale pro
nedostatek penûz a vypuknutí 1. svûtové války nedo‰lo k jejich realizaci.
Základní kámen byl poloÏen ve v˘roãní den bûlohorské bitvy 8. listopadu
1928. Hrubá stavba probíhala v letech
1929 - 1932 a vlastní stavební práce si
vyÏádaly neb˘valou spotﬁebu materiálu. Pﬁi v˘kopov˘ch pracích bylo odvezeno cca 4000 m3 zeminy. Pro základy bylo spotﬁebováno 2500 m3 betonu,
a samotn˘ základ budovy tvoﬁí Ïelezobetonov˘ skelet.
V prÛbûhu stavby bylo dále spotﬁebováno 4 356 ks Ïulov˘ch kvádrÛ,
17 262 ks desek, 2 031 m obrub. Na
obloÏení exteriérÛ byla v˘hradnû pouÏita Ïula domácí provenience (poÏárská, nepomucká a mrákotínská). Vypracováním návrhu jezdecké sochy
Jana ÎiÏky byl povûﬁen Ïák J. V. Myslbeka, Bohumil Kafka, kter˘ na ní pracoval aÏ do své smrti v roce 1941.
Cel˘ návrh památníku byl realizo-

ván v plném rozsahu aÏ na zam˘‰lenou hrobku T. G. M., jehoÏ rodina nebyla naklonûna my‰lence posmrtné
pompy, a proto zde nebyly jeho ostatky nikdy uloÏeny.
BohuÏel slavnostního otevﬁení se
památník nedoãkal a pﬁedání znemoÏnila mnichovská událost a dokonãovací práce pozastavila okupace. Ke
konci války se stal objekt skladi‰tûm
pro vojensk˘ materiál Wehrmachtu.
V té dobû také do‰lo ke ztrátám v˘zdoby hlavního sálu, která byla pouÏita po pﬁetavení na v˘robu vojenského
materiálu.
Po válce byla zahájena dostavba
v˘chodní ãásti objektu, která byla vûnována památce druhého odboje.
V roce 1948 zde byly vystaveny ostatky prezidenta dr. Eduarda Bene‰e, to
také byla symbolická teãka za první
etapou historie této stavby, která
smûﬁovala k uznání památky existence republiky a jejích demokratick˘ch
tradic.
Po komunistickém pﬁevzetí moci byl
pÛvodní smysl památníku pozapomenut a slouÏil pﬁedev‰ím k úãelÛm spjat˘m s novou ideologií, tedy k uctívání
hodnostáﬁÛ KSâ. Byly zde umístûny
symbolické hroby J. Fuãíka, J. ·vermy
a následnû i tﬁí pováleãn˘ch prezidentÛ. V roce 1952 byla vypsána soutûÏ
na v˘zdobu hlavní brány, kterou vyhrál návrh Josefa Malejovského.
V˘jevy na bránû znázorÀují socialistické pﬁedstavy o dûjinách ãeského
národa, které odpovídaly novému zam˘‰lenému poslání památníku. Od
roku 1953 plnila budova funkci mauzolea Klementa Gottwalda. Souãástí
byla i velká a nákladná laboratoﬁ,
která mûla uchovat Gottwaldovy pozÛstatky v pﬁijatelném stavu. Balzamovací metoda v‰ak byla neúspû‰ná
a v roce 1962 se pﬁikroãilo ke zpopelnûní tûla. V kolumbáriu se je‰tû nûkolik let pokraãovalo v tradici pohﬁbívání
vÛdcÛ a prezidentÛ jako A. Zápotockého, L. Svobody a mnoha dal‰ích,
byÈ nev˘znamn˘ch.
Posléze zaãala sláva pomníku upadat a toto místo bylo odsouzeno k zapomnûní s cejchem socialistického realismu trvajícím aÏ do dne‰ní doby.
V roce 1991 byly odvezeny poslední pozÛstatky pohﬁben˘ch a v roce
2000 budovu památníku pﬁevzalo do
své správy Národní muzeum. V souãasné dobû se hledá zpÛsob jeho vyuÏití a rehabilitace. Pevnû vûﬁím, Ïe
doãasn˘ neslavn˘ konec ambiciózního projektu bude korunován osvícen˘m nápadem.

RADEK BU·TA

Gratulujeme
na‰im
oslavencÛm
Ing. Václav Kupka, CSc.
z Ústavu pro energetiku
V·FS oslavil dne 29. 1.
60. narozeniny. Pﬁejeme
hodnû zdraví a ‰tûstí do
dal‰ích let!
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Dne 24. 1. oslavil doc.
Ing. Vladislav Pavlát,
CSc. z katedry
bankovnictví
a poji‰Èovnictví
neuvûﬁiteln˘ch 75 let.
Pﬁejeme hodnû zdraví
a stejn˘ Ïivotní elán
jako dosud!

Dne 21. 3. oslavil své 65.
narozeniny rektor V·FS
prof. PhDr. Vladimír
âechák, CSc. Pﬁejeme
mu hodnû zdraví
a úspûchÛ v Ïivotû
i v práci.

Krásné kulatiny oslavily na‰e dvû kolegynû.
Dne 7. 2. Ing. Dana Kubíãková, CSc.
z katedry ﬁízení podniku a podnikové
ekonomiky a 19. 2. Hana PrÛ‰ková ze
studijního oddûlení v Praze. Pﬁejeme hodnû
osobních i pracovních úspûchÛ do dal‰ího
pÛlstoletí.

Dne 22. 2. oslavila malé
„kulatinky“ i
Mgr. Ilona Kalinová
z katedry jazykÛ. Aby
zÛstala stále mladá,
jí pﬁejí kolegynû
a kolegové ze ‰koly.
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Focus on ... Ireland
Name of the country: Ireland & Northern Ireland (part of the UK)
Area: 84,421 sq km/52,341 sq m
Population: 5.5 million (3.9 million in Ireland; 1.6 million in Northern Ireland)
Capital city: Dublin (population 1.5 million)
People: Irish
Language: English, Irish (around 83,000 native speakers)
Government: Democracy
Head of state: Mary McAleese (Republic), Queen Elizabeth II (Northern Ireland)

Economic indicators
GDP per head: US$26,500
GDP: US$81.9 billion
Annual growth: 4.3%
Inflation: 4.9%
Major industries: Computer software, information technology, food products, brewing, textiles, clothing, pharmaceuticals, tourism
Major trading partners: European Union (UK, Germany,
France, Netherlands), USA
It’s said that Ireland, once visited, is never forgotten, and
for once the blarney rings true. It’s the undoubted lure of
the landscape, along with the easy pace and rhythms of
life, which draw the majority of visitors to Ireland. The Irish
landscape has a mythic resonance, due as much to the
country’s almost tangible history as its claim to being the
home of the fairies and the ‘little people’.
Once there, few are disappointed: the green, rain-hazed
loughs and wild, bluff coastlines, the inspired talent for conversation and the place of music and language at the heart
of Irish culture all conspire to ensure that the reality lives up
to expectations. More surprising perhaps is just how much
variety this very small land packs into its countryside. The
limestone terraces of the stark, eerie Burren seem separated from the fertile farmlands of Tipperary by hundreds rather than tens of miles, and the harshly beautiful west coast,
with its cliffs, coves and strands, looks as if it belongs in
another country altogether from the rolling plains of the
central cattle-rearing counties. The weather may not always be clement, but the dampness ensures there are fifty
shades of green to compensate - just one of the reasons
Ireland is called the Emerald Isle.
Although the ‘Troubles’ are far from over in the North, the
recent referendum clearly signalled a willingness for peace
and a genuine solution may be in sight. Meanwhile, the
South has been busy shedding its quaintness tag to emerge as the darling of EU economies and a favourite among
high-tech companies. If the country isn’t quite the paradise
that its misty-eyed emigrés tend to portray, it’s nonetheless
home to one of the most gregarious and welcoming people
in Europe.
The people themselves bear witness to those same divisions and contrasts. Almost the entire population of Ireland
still defines itself on religious grounds. Though churchgoing
may have diminished dramatically in the Republic, the
strength of the Roman Catholic Church there still has a tremendous impact on political decision-making. The North remains rigidly divided between Catholics and those following
a variety of Protestant denominations, a division almost entirely mirrored by the political schism between Republi-

cans/Nationalists and Unionists/Loyalists, a legacy of partition in 1921.
The lakes and rivers of Ireland make it an angler’s
dream, and the country has some of the most beautiful
(and demanding) golf courses in the world, but the sports
that raise the greatest enthusiasm amongst the Irish themselves are speedier and more dangerous. Horse racing in
Ireland has none of the socially divisive connotations present on the other side of the Irish Sea, and the country has
bred some of the world’s finest thoroughbreds. While association football is as popular as in most parts of the world
now, Gaelic football, sharing elements of soccer and
rugby (which itself has its hotbeds, notably in Limerick and
Cork), still commands a large following. Hurling, the oldest
team game played in Ireland, requires the most delicate of
ball skills and the sturdiest of bones.
The essence of Ireland, however, is defined by its many
profound cultural contrasts. Divided politically since 1921 the Republic an independent state, Northern Ireland part of
the UK - it has been ravaged by centuries of oppression
and emigration. Drawn via the historic links of empire and
economy to Britain, by political process to Brussels and by
aspiration to variously Europe, Britain and the United States, Ireland’s position on the very fringes of Europe has had
a defining influence in the forging of its complex identities.
But the richness of Irish culture is not just a matter of monuments. Especially in the Irish-speaking Gaeltacht areas,
you’ll be aware of the strength and continuity of the island’s
oral and musical traditions. Myth-making is for the Irish
people their oldest entertainment. The ancient classics are
full of extraordinary stories - Cúchulainn the unbeatable
hero in war, Medb the insatiable heroine in bed or Fionn
Mac Cumhaill (Finn Mac Cool) chasing Diarmuid and
Gráinne up and down the country - and tall tales, superstition-stirring and „mouthing off“ (boasting) play as large a
part in day-to-day life as they did in the era of the Táin Bó
Cúailnge, Europe’s oldest vernacular epic. As a guileless
foreigner enquiring about anything from a beautiful lake to
a pound of butter, you’re ideally placed to trigger the most
colourful responses.
And the speech of the country - moulded by the
rhythms of the ancient tongue - fired such twentieth-century greats as Yeats, Joyce and Beckett. Yet, while almost
half of Ireland’s population claims to be able to speak the
Irish language, fewer than ten percent use it on a daily
basis and a fair proportion of these only do so during school hours.
(Next time you will have the chance to read about Ireland’s towns. Dublin and Belfast. See you in the next issue
of Focus which is released in May 2004).

Emerald - smaragd, lure - kouzlo, blarney - lichocení, bluff - kolm˘, fertile - úrodn˘, harshly - krutû, cliffs - útesy,
maze - labyrint,

Some of the information were taken from the internet pages of Lonely Planet).
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Focus on ... JOKE
(for the last time we prepared one more joke about mathematicians)

Worm’s one

A computer scientist, a physicist, an engineer
and mathematician were travelling through
Australia and when they saw a black sheep through
the window of the bus.
„Aha,“says the engineer, „I see that Aussie sheep
are black.“
„Hmmm,“says the physicist, „you mean that some
Aussie sheep are black.“
„No,“says the mathematician, „all we know is that
there is at least one sheep in Australia, and that at
least one side of that one sheep is black!
„Oh, no!“shouts the computer scientist, „a special
case!“

Mathematician - matematik; Aussie - v˘raz pro „australské“, Australané etc.; Sheep - ovce (pl - sheep)

F o c u s o n . . . T h e To k y o S t o c k E x c h a n g e ( t h e T S E )
The Tokyo Stock Exchange is another, let’s say, financial institution which is focused on our pages in this FOCUS.
In the December’s Focus you had the chance to read about the LSE (London Stock Exchange). The structure of the
LSE article actually the TSE article is very similar and must be very similar to the LSE or the TSE. Because as know from
the introduction of the LSE article the explanation of how the trade on the Stock Exchange is executed was already written. All important has been said so let’s see how the Japanese „doing“ the world of business; the history and other „stuff“.
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The seat of the Tokyo Stock Exchange is:
(in case you wanna see the seat in Japan),
2-1 Nihombashi Kabatocho, Chuo-ku
Tokyo
103-8220 Japan

a few information:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

The TSE is a stock corporation. The TSE provides an Exchange Securities Market.
The TSE has about 800 employees.
The Capital is more than 11 Billion of Yen.
The TSE is a central institution in the secondary market.
The whole name of the TSE is: Tokyo Stock Exchange, Inc.
The TSE is using computerised trading systems.
There’re 11 Managing Directors in the TSE. (4 Auditors, 8 Executive Officers)
The TSE manages representative offices in 3 important financials regions: Europe, Asia, North America.

the history
It all started in May 1878 when The Tokyo Stock Exchange Ltd. was established. Nothing revolutionary happened until
1949. More in the chart below.
1949
1956
1961
1966
1969
1970
1985
1986
1988
1988
1990
1991
1996
1999
2000

The foundation of the TSE Inc. (opened in May).
Bond trading started.
Second Section for Stocks was opened.
For the first time after the World War II the Government bonds were listed.
TOPIX - Tokyo Stock Price Index, was inaugurated this year.
The TSE entered the International Federation of Stock Exchanges.
A new building was built for the trading on the TSE.
10 securities companies, 6 of them were foreign companies, joined the TSE membership.
two years later, another 22 securities companies, 16 not domestic companies, joined
the TSE membership.
trading in TOPIX with futures and, one year later, with options started.
FORES was introduced. (FORES stands for Floor Order Routing and Execution System).
Central Depository and Clearing System started.
Trading in 5-year Japanese government bond futures began.
Cancellation of the fixed number of members.
Niigata and Hiroshima stock exchanges merged into the TSE.

establish - zaloÏit, zavést, vybudovat;jmenovat do funkce; option - moÏnost volby, opce-cenn˘ papír(pﬁedkupní
právo); merge - spl˘vat, fúzovat.
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first name + origin

meaning

other forms

Peter
René (French)

a rock
Means born again

Pete etc.

Richard (German)
Naomi (Hebrew)

a king who is strong
delightness

Dick, Rich, Richie, Ricky etc.

Beatrice, Beatrix
Madonna (Italian)

a happy girl
my lady, my madam

Bea, Trix etc.

Blanche (Germanic)

Means white or without spots

Carmen

a spanish name of Carmel

Carmel (Hebrew)

Means sort of beautiful garden

Thomas
Vera (Russian)

born two
Belief

Vera (Latin)

Truthful

Eric (Old English)
Katherine (Greek)
Octavius (Latin)

a person who is brave
blank, clean, fair
Eighth

Pamela

is a name that was
invented by poet sir Sidney

Jamal (Arabic)

lovely, imaginative

FOCUS

,
F o c u s o n . . . What you ve (probably) already forgotten

Tom, Tam etc.

also Erik
Katie, Kay, Kittie, Kit etc.

Focus on ... Squash
A few Tips for those who wants to start playing squash or
just for those who have already played it but do not understand the rules properly.
No. 1 A match is the best of five games. Each game is
to nine points, unless the score reaches eight-all. At eightall the receiver (non-server) has to choose to play either to
nine points (known as „Set One“) or to ten points (known as
„Set Two“). (There is no requirement that a player needs to
be two points ahead to win a game).
No. 2 Before the start of a match, the two players are allowed up to 5 minutes (21/2 minutes on each side) to
„warm-up“ themselves and the ball on the match court. The
ball may be warmed up by either player during any interval
in the match.
No. 3 The player who wins the preceding game serves
first in the next game. At the beginning of each game and
when the service changes from one player to the other, the
server can serve from either service box. After winning a
rally the server then continues serving from the alternate
box.
No. 4 A return is good if the ball, before it has bounced
twice on the floor, is returned correctly by the striker onto
the front wall above the tin and below the out line, without
first touching the floor. The ball may hit the side walls
and/or the back wall before reaching the front wall.
No. 5 After a good service has been delivered the play-

ers hit the ball in turn until one fails to make a good return.
A rally consists of a service and a number of good returns.
A player wins a rally if the opponent fails to make a good
service or return of the ball or if, before the player has attempted to hit the ball, it touches the opponent (including
racket or clothing) when the opponent is the non-striker.
No. 6 If the ball either had struck, or would have struck,
any other wall and the return would have been good, a let
is played. If the return would not have been good, the striker loses the rally.
No. 7 If the striker has either followed the ball round, or
allowed it to pass around him or her - in either case striking
the ball to the right of the body after the ball had passed to
the left (or vice-versa) - then the striker has „TURNED“. If
the opponent is struck by the ball after the striker has turned, the rally is awarded to the opponent.
No. 8 A player, after attempting to strike the ball and missing, may make a further attempt to return the ball. If a further attempt would have resulted in a good return, but the
ball hits the opponent, a let is played. If the return would not
have been good, the striker loses the rally.
No. 9 When it is his or her turn to play the ball, a player
is entitled to freedom from interference by the opponent. To
avoid interference, the opponent must try to provide the
player with unobstructed direct access to the ball, a fair
view of the ball, space to complete a swing at the ball and
freedom to play the ball directly to any part of the front wall.
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No. 10 A let is an undecided rally. The rally does not
count and the server serves again from the same box. In
addition to lets allowed as indicated in the paragraphs
above, lets can be allowed in other circumstances. For
example, a let may be allowed if the ball in play touches
any article lying on the floor, or if the striker refrains from
hitting the ball owing to a reasonable fear of injuring the opponent. A let must be allowed if the receiver is not ready
and does not attempt to return the service, or if the ball breaks during play.

delay between the end of one rally and the start of the next
one. In between all games an interval of 90 seconds is permitted. Players are permitted to change items of clothing or
equipment if necessary.

No. 11 Play is expected to be continuous in each game
once a player has started serving. There should be no

No. 13 Offensive, disruptive or intimidating behaviour in
squash is not acceptable.

No. 12 If an injury occurs which involves bleeding, the
bleeding must be stopped before the player can continue.
A player is allowed a reasonable time to attend to a bleeding wound. If the bleeding was caused solely by the opponent’s action, the injured player wins the match.

Focus on ... Cross-word
This is time the hidden sur-name, in the cross-word, of a person is not that familiar.
But some of you have already heard of him; and maybe a brief glue given to you could be also helpful in revealing the
secrecy.
His first name is EUGEN. He was born in Leipzig, in 1873. He was a professor at „some“business university in Germany.
Died in 1955.
His most significant contribution to nowadays economic theory act. financial theory was that he empirically deduced and
in the abstract explained the existence of FIXED AND VARIABLE COSTS.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

h
l
ch
p
h
r
g
n
d
k

* all the cross-word puzzle words are nouns

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

an event which already happened; it was and it isn’t any more now
a Scottish expression for lake - in general
celebration of the birth of the Christ; at this winter time you usually get presents
a town of a hundred spires (in the Czech Republic)
a synonymum to any vacation; days off
a long natural stream of water
a person who’s extraordinary intelligent (e.g.Edison, Bell, Einstein etc.)
a portable PC; a book with a blank pages for writing
a male name ending with the same consonant as it begins
it’s usually used by a professor, teacher or a person who wants to write on a board; children use it for drawing
on streets etc.

Nebyla provedena jazyková korektura.
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