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Editorial

Úvodní slovo šéfredaktorky
Vážení čtenáři,
do druhého desetiletí existence
Vysoké školy finanční a správní
vstupuje Xadonie v nové podobě.
Není to ovšem zdaleka jediná
novinka, se kterou vás v tomto
vydání chceme seznámit. V dubnu
se stala rektorka školy Bohuslava
Šenkýřová Manažerkou roku 2008
a Manažerkou odvětví Vysoké školy. VŠFS se díky
tomuto mimořádnému ocenění dostala do hledáčku
celostátních médií.
Další významná pocta následovala. Po velkém vypětí
a dlouhodobém úsilí se podařilo akreditovat doktorský
studijní program Hospodářská politika a správa, obor
Finance a my jsme se tak stali první soukromou ekonomickou univerzitou v ČR. Častou otázkou v této souvislosti je, zda škola bude nebo nebude měnit svůj název.
Nebude! V některém z dalších vydání Xadonie nebo
Šortek přineseme na toto téma rozhovor s rektorkou,
která podrobně vysvětlí důvody vedoucí k tomuto
rozhodnutí. Jedním z nich určitě byla i váha, kterou
připisujeme značce Vysoké školy finanční a správní.
Vprostředku tohoto vydání naleznete přílohu, která
se ohlíží za uplynulými deseti lety na naší univerzitě.
Není koncipována jako pietní vzpomínka, ale spíš jako
výhled do budoucnosti. Ale protože spolu s Albertem
Camusem říkáme, že „nejhojněji obdaruje budoucnost
ten, kdo všechno dává přítomnosti“, soustřeďme se
spolu na nadcházející akademický rok, aby nám všem
ty přítomné chvíle přinášely co nejvíce uspokojení
a radosti.
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Absolventský parník
Magdalena Straková // text
Daniel Hamerník // foto

Prodejem lampionů a dražbou zájezdu se podařilo absolventům
vybrat téměř 50 000,- Kč do stipendijního fondu VŠFS.
Již tradiční setkání s absolventy
bylo letos v mnoha ohledech
mimořádné. Ani drobná nehoda,
která předcházela vypouštění
lampionů štěstí, nikomu na dlouho
náladu nezkazila. Prostředí parníku
se stalo inspirativním, a tak dejme
slovo těm, pro které byla celá akce
připravena:

Roman Morávek
Plavbu bych popsal dvěma slovy:
PROSTĚ NÁDHERA!!:-)

Aleš Ptáček
Počasí nám přálo, nálada na lodi byla
výborná, spousta dobrého jídla a pití,
příjemná hudba, takže nám nic nescházelo…
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Helena Bartoňová
Jedním slovem - velmi zdařilé. Troufám si
tvrdit za celou skupinku kamarádů, kteří
taktéž pluli, že šlo o skvělou akci, která
neměla téměř žádnou chybu!!! Jediná
avšak malá výtka směřuje k organizaci
týkající se vypouštění lampionků štěstí.
Předem podotýkám, že nápad s lampionky
byl brilantní. Bohužel ke konci plavby došlo
k lehce vyhrocené situaci…

Lenka Zahálková
Skvělý, netradiční a originální zážitek…
Krásné, téměř letní počasí, úsměvy na
tvářích účastníků plavby, možnost
pohovořit s přáteli a známými,
přehlídka kostýmů některých odvážně-
jších z našich řad, libé tóny živé kapely,
chutné pokrmy, to a mnohem více přispělo

k příjemné atmosféře celé akce, na kterou
ještě dlouho budu v hezkém vzpomínat.
Vyvrcholením a též dle mého názoru
bezesporu nejočekávanějším a nejemocionálnějším momentem večera, kterým
bylo vypouštění lampiónků štěstí, které vítr
odnášel vstříc oblakům, se také vydařilo
a naplnilo naše srdíčka euforií, pohodou
a láskou.

David Kudláček
Parník VŠFS mě opravdu příjemně překvapil a bylo by skvělé, kdyby se stejná akce
za rok opakovala!

Helena Horáková
Překvapením byly lampiónky, doufám, že
se všem vyplní tajná přání, která si na ně
napsali!

Xadonie 02/ 09  VÝZNAMNÁ AKCE
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Finanční trhy
Vladislav Pavlát // text
Hana Ambrožová // foto

a jejich regulace

Již čtvrtá konference věnovaná problematice finančních trhů
a jejich regulace se konala v podmínkách světové finanční
a ekonomické krize, která pochopitelně zasahuje i naši českou
ekonomiku.
Cíle mezinárodní konference
Letošní ročník mezinárodní vědecké konference Finanční trhy a jejich regulace
(16. a 17. června) byl nasměrován k diskusi o vybraných aktuálních problémech
finančních trhů v souvislosti se současnou globální finanční krizí a o možnostech ovlivňování vývoje finančních
trhů a jejich fungování regulací a supervizí v různých časových horizontech
a fázích cyklického vývoje ekonomiky.
Posouzena měla být i otázka integrace
národních trhů EU a rizik tohoto procesu, se zvláštním zřetelem na specifika
zapojování českého finančního trhu.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na
snahu získat podněty pro pedagogickou
práci v oborech bankovnictví, finančního
investování a pojišťovnictví, a to hlavně
na magisterském studiu.
        Vystoupení Petra Budinského
V rámci bloku „Rekapitulace cesty ke
společnému finančnímu trhu EU“ vystoupil
prorektor VŠFS pro vzdělávací činnost a vnější
vztahy RNDr. Petr Budinský, CSc. s příspěvkem
na téma „Deriváty – stále ještě hrozba?“.

Průběh konference
Konference byla uspořádána ve spolupráci s Ministerstvem financí České
republiky a s Českou národní bankou.
Zástupci obou institucí na konferenci
vystoupili s hodnotnými referáty, které
byly orientovány na aktuální problémy
teorie a praxe finančních trhů a jejich
regulace.

Zuzanu Brixiovou z University New York.
Konference, která letos probíhala v Kongresovém centru VŠFS, se zúčastnilo 75
odborníků z praxe (pracovníků centrálních úřadů a jiných centrálních institucí,
bank, pojišťoven, profesních organizací,
odborů, obchodníků s cennými papíry
aj.), pedagogů a studentů. Přednášky se
zaměřovaly mezi jinými na oceňování
úrokových swapů, úlohu finančních
derivátů v současné krizi nebo na nové
pohledy na budoucí zavedení eura v ČR
či na regulatorní opatření a institucionální změny na mezinárodní úrovni,
označované za změny finanční architektury ve světě.

Výsledky konference
Tím nejdůležitějším je, že se podařilo
bezezbytku naplnit všechny cíle konference. Výsledky budou promítnuty
do studijních materiálů a do výuky,
zejména v oboru Bankovnictví a oboru
Pojišťovnictví. Výstupy budou zapracovány i do několika připravovaných
knižních publikací autorů z řad Katedry
bankovnictví, finančního investování
a pojišťovnictví.
Sborník z letošního ročníku bude uspořádán podle nového, přehledného klíče,

Výsledky konference budou promítnuty
do studijních materiálů a do výuky.
Jako tradičně přednesla své referáty
i řada mezinárodních hostů, jmenujme
emeritního generálního tajemníka Federace evropských burz cenných papírů
(FESE), Dr. Jean-Pierre Paelincka, Prof. Dr.
Vincenta Derrudera, generálního sekretáře FECIF, Christiane Halla z AILO nebo
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který uživatelům umožní komfortnější
orientaci a zpřístupní i na konferenci
neuvedené nebo zkrácené příspěvky.
Sborník bude vydán na začátku tohoto
akademického roku a bude rozeslán
všem účastníkům, v tištěné formě bude
k dispozici i v knihovních centrech VŠFS.

Xadonie 02/ 09  ZE ŽIVOTA SKOLy

Daniel Hamerník // foto

Fotogalerie z druhé

Garden Party

Vysoké školy finanční a správní
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Stipendijní program
Jan Pikl // text
Daniel Hamerník. // foto

pro děti z dětských domovů

Městská část Praha 10 bude nadále podporovat studenty
z dětských domovů.
Začátky nebyly snadné
Nabídky ke studiu v rámci stipendijního
programu pro děti umístěné v náhradní
rodinné péči hrazeném z prostředků
Městské části Praha 10 využilo v minulém roce pět uchazečů a všem bylo
umožněno studovat. Že není studium na
VŠ procházkou růžovou zahradou, poznali hned dva studenti a na naší škole
již v této chvíli nestudují.

psané podmínky, stanou se řádnými
studenty a studentkami naší univerzity.
O ubytování stávajících i nových studentů z DD se stará MČ Praha10, a tak opět
naleznou zázemí ve Studentském domě
Záběhlická, který byl pro tyto účely speciálně zřízen. O všechny zde ubytované
neúnavně pečuje sociální pracovnice
Mgr. Zatloukalová, která je připravená
pomoci dětem v jakékoliv nečekané
a pro ně nezvyklé situaci.

Prezentace projektu

        Otevření Studentského domu
V září 2008 proběhlo slavnostní otevření
Studentského domu v Záběhlické ulici na
Praze 10, kterého se zúčastnil i starosta Městské
části Praha 10, Mgr. Vladislav Lipovský.

I letos jsme využili k oslovení vhodné
cílové skupiny všechny cesty, které se
nabízely. Oslovili jsme všechny dětské
domovy v ČR, v souladu s moderními
marketingovými trendy jsme vytvořili propagační materiály, nabídli jsme
osobní prezentace programu přímo
v dětském domově. Navštívili jsme tak
DD Pyšely a ohlas byl nadšený.
Ostatní dětské domovy nabídku předaly
svým klientům a celkový zájem byl oproti loňskému roku mnohem vyšší.
Navázali jsme kontakt se Střediskem
náhradní rodinné péče. Náš program
jsme díky tomu osobně představili dalším zástupcům z dětských domovů na
prezentaci projektu Odcházím.cz.
Propagaci projektu významně napomohla reportáž TV Nova v pořadu Střepiny
o otevření Studentského domu Záběhlic-

V průběhu školního roku jsou potom
studentům z DD k dispozici jejich studijní referentky a navíc ještě pracovníci
Informačního centra. Aby byla zachována objektivita při studiu, neví o statutu
studentů ve stipendijním programu
žádný z vyučujících. Stejně tak je identita studentů skryta i jejich spolužákům
a záleží pouze na nich samých, zda o své
minulosti budou někomu vyprávět.

Cesta nekončí
VŠFS chce samozřejmě v této filantropické činnosti pokračovat i nadále, a tak
připravujeme mnoho dalších aktivit pro
nábor studentů i do dalšího akademického roku. Budeme pokračovat v práci
s dětskými domovy. Současně s MČ
Praha 10 také oslovíme další neziskové
organizace zabývající se sociální proble-

VŠFS chce samozřejmě v této
filantropické činnosti pokračovat i nadále.
ká, ve které byl náš stipendijní program
také prezentován.

Letos více studentů
Do stipendijního programu je v tuto
chvíli přihlášeno deset dětí z dětských
domovů, a pokud všechny splní přede-
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matikou a pomocí dětem. Věříme, že se
pomocí společného úsilí podaří v dalším
akademickém roce naplnit celý počet
nabízených míst pro děti z dětských
domovů a náhradní rodinné péče, a my
tak nabídneme šanci na lepší život těm,
kterým do této doby štěstí příliš nepřálo.

10LET VŠFS

Deset oblastí
kvality výuky
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Editorial

Úvodní slovo rektorky
Rok 1999 byl zdánlivě jako každý druhý,
a přesto potvrzoval, že devítka na konci
letopočtu anoncuje v českých dějinách
významnou změnu. Konečně, deset let
po listopadových událostech, byl přijat
zákon, který umožnil vznik soukromých
vysokých škol. Tento fakt významně
poznamenal následující vývoj vysokého,
resp. terciárního vzdělávání v zemích
českých. Letos uplyne deset let a za tu dobu vzniklo několik
desítek soukromých vysokých škol. Mezi nimi a dokonce
mezi prvními i ta naše – Vysoká škola finanční a správní.
Desátému výročí soukromého vysokého školství v ČR je
věnována konference, která se uskuteční 23. 9. 2009 v Obecním domě v Praze pod záštitou ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy. Vedle ní vystoupí řada významných představitelů z oblasti vzdělávání, výzkumu a veřejného života.
Tuto akci zajišťuje Vysoká škola finanční a správní (myšlenka
vznikla na Vysoké škole podnikání v Ostravě), partnerem
je Univerzita Jana Amose Komenského. Konferenci podporuje Česká konference rektorů a Rada vysokých škol. Bude
prostor mimo jiné i bilancovat, třebaže pouhých deset let je
v této sféře celkem krátká doba. Ohlédnutí zpátky je důležité, abychom si uvědomili, jakou cestu české vysoké školství
ušlo a jaké problémy řeší. Bylo by to však málo. Očekáváme,
že odpovědní a významní představitelé této sféry se objektivně zamyslí nad dnešní situací a ukáží, kudy povede cesta
dál.
Vysoká škola finanční a správní za uplynulých deset let
zaznamenala rozvoj, který jsme na jejím začátku nepředpokládali ani v té nejbujnější fantazii. A to po všech stránkách
– počet studentů, absolventů, studijních oborů, ale také
její uspořádání, systém řízení, kvalita vzdělávacího procesu,
komunikace, atd.
Rok 2009 je pro Vysokou školu finanční a správní v duchu
devítkové tradice opět mezní. Úspěšná akreditace doktorského studijního programu oboru Finance znamenala, že
se naše škola stala třetí soukromou univerzitou a první soukromou ekonomickou univerzitou ČR. V duchu Armstronga
můžeme zvolat: „Malý krok pro vysoké školství, velký skok
pro VŠFS!“

Přehled vývoje studijních oborů
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Cesta k univerzitě
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
prorektor pro koncepci a rozvoj
Dne 2. prosince 1999 udělilo
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy „budoucí“ Vysoké škole
finanční a správní právo působit jako
soukromá vysoká škola. V dubnu
následujícího roku Akreditační komise
akreditovala také kombinovanou
formu programu „Hospodářská politika
a správa“. Začaly intenzivní práce na
přijetí nových studentů a zahájení
výuky.
Od akademického roku 2000/2001
otevřela VŠFS čtyři bakalářské obory
„finančního“ zaměření akreditované
ve studijním programu „Hospodářská
politika a správa“. Byly to obory:
Bankovnictví, Pojišťovnictví,
Podnikové finance, Veřejné finance
a správa, a to jak v prezenční
tak i kombinované formě studia.
Přibližně o rok později se přistoupilo
k rozdělení oboru Veřejné finance
a správa na dva samostatné obory
Veřejné finance a Veřejná správa.
Tehdy započala i příprava na
změnu struktury oboru Podnikové
finance, která vyústila v akreditaci
oboru Řízení podniku a podnikové
finance začleněného do nově
akreditovaného programu „Ekonomika
a management“. Krátce na to byly
obory vyučované na naší škole
rozšířené o další specializovaný obor
Aplikovaná informatika ve studijním
programu „Informatika“.
Nová etapa v rozvoji studijních
programů začala v roce 2004, kdy
byly postupně připraveny a následně
akreditovány navazující magisterské
obory ke všem realizovaným oborům
bakalářského studia. V roce 2005 byl
akreditován nový atraktivní obor
Marketingová komunikace v programu
„Ekonomika a management“, k němuž
bylo po třech letech akreditováno
navazující magisterské studium.
V červnu tohoto roku byl akreditován
poslední „nový“ studijní obor, a to
doktorský studijní obor Finance
začleněný do studijního programu
„Hospodářská politika a správa“. Tím
se otevřela nová etapa nejen ve vývoji
studijních programů, ale i nová etapa
ve vývoji školy, která se tak stala
vysokou školou „univerzitního typu“.

vladimir.cechak@vsfs.cz
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Přehled vývoje

studijních
oborů

Vladimír Čechák // text
Karel Žitňanský // foto

Před deseti lety, 28. 9. 1999 projednala
Akreditační komise první bakalářský
studijní program „budoucí“ VŠFS.
Projednávání bylo úspěšné, studijní
program byl schválen v plném rozsahu.

Xadonie 02/ 09 Studenti

Studenti

Radoslava Černá // text
Karel Žitňanský // foto

na Vysoké škole
finanční a správní
Vysoká škola finanční a správní
vsadila na komunikaci se studenty.
Nejsou-li spokojeni, ať to řeknou nám,
jsou-li spokojeni, ať to říkají všem
a všude.
Vývoj počtu studentů v letech 2000 – 2009
Pozn.: Dvě třetiny studentů na bakalářském studiu volí kombinovanou formu studia, na navazujícím
magisterském studiu jsou to pak tři čtvrtiny. V akademickém roce 2009/2010 bude přes 4 000 studentů
studovat v Praze, kolem 1 000 v Mostě a cca 500 na Kladně.

Student budiž pochválen
Mgr. Radoslava Černá
prorektorka pro studijní záležitosti
Studenti, studenti a zase studenti,
až jich v letošním akademickém roce
napočítáme přes pět a půl tisíce.
Jsou životadárnou silou a energií
VŠFS. Nejvíce jich studuje obor Řízení
podniku a podnikové finance, kterému
je těsně v patách Marketingová
komunikace. Následují obory
Veřejná správa, Finance a finanční
služby, Bankovnictví a Pojišťovnictví
a nakonec Aplikovaná informatika.
Letos poprvé se zapíšou na univerzitu
i čerství doktorandi v oboru Finance.
VŠFS zvolila ke svým studentům
od prvopočátku klientský přístup,
vstřícné jednání a individuální
péči. Ptáte se, zda je to v takovém
počtu studentů vůbec možné? Je to
velký úkol a vyžaduje dennodenní
usilovnou práci všech zaměstnanců
univerzity. O výsledcích se dozvídáme
z pravidelně pořádaných anket
výzkumného projektu Laboratoře
empirických výzkumů. V lednu 2009 se
část studentů zúčastnila mezinárodní
ankety pořádané mezi studenty
vysokých škol v České republice
a zemích Evropské unie zvané
Studentský barometr. Studenti VŠFS
byli více než studenti jiných vysokých
spokojeni s dobrým umístěním školy,
její vybaveností, obsahem a strukturou
výuky, péčí a pomocí pedagogů,
administrací a kvalitou výuky.
Stipendijní programy, poskytování
ubytování nebo jeho zprostředkování,
dobré stravování v areálech školy
v Praze a v Mostě, Studentský klub TIM,
moderně vybavené studovny a knihovny
představují standardní vysokoškolské
služby v dobré kvalitě. VŠFS rozvíjí
také studijní, finanční poradenství
a poradenství v náročných a obtížných
situacích spojených se studiem.
Naši talentovaní studenti reprezentují
školu v různých soutěžích, na
Akademických hrách, založili divadlo
Šutr a klíč, přispívají do školního
časopisu Xadonie, účinkují na
tradičních školních plesech a provozují
svoje webové stránky.
Úspěchy našich studentů potěší
vždy, nezapíráme, že nejvíce na poli
studijním, výzkumném a v další tvůrčí
práci.

Studenti kombinovaného studia

Studenti prezenčního studia

radoslava.cerna@vsfs.cz
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Xadonie 02/ 09 Deset oblastí kvality výuky

Kvalita pedagogického procesu

Deset oblastí

RNDr. Petr Budinský, CSc.
prorektor pro vzdělávací činnost
a vnější vztahy
Za řízení pedagogického procesu
odpovídá prorektor pro vzdělávací
činnost a vnější vztahy. Proces je řízen
z hlediska vstupů a výstupů výuky a je
rozdělen do tří bloků se strategickým
cílem Střednědobého záměru rozvoje
VŠFS – modernizace a inovace výuky.
V prvním bloku, který zahrnuje čtyři
z deseti klíčových oblastí kvality
výuky, je řešena otázka inovace
a modernizace studijních oborů,
plánů a forem studia. Druhý blok
(5. – 7. oblast) se intenzivně zabývá
zvyšováním kvality výuky a konečně
blok třetí (8. – 10. oblast) je věnován
řízení kvality zakončení výuky.
První blok procesu funguje ve
spolupráci s prorektorem pro
koncepci a rozvoj V. Čechákem
a prorektorem M. Kašíkem v oblasti
inovace a akreditace nových studijních
oborů a s prorektorkou pro studijní
záležitosti R. Černou v rámci inovace
studijních plánů. Druhý blok se opírá
o podporu řízení lidských zdrojů
a materiálního zabezpečení výuky
ze strany kvestorky V. Sochorové. Do
třetího bloku procesu je zapojena
prorektorka pro výzkum a vývoj
B. Hamerníková z hlediska propojení
témat závěrečných prací s výzkumnou
a vývojovou činností školy.
Za účelem udržitelné implementace
těchto tří bloků do reálné výuky
fungují na VŠFS druhým rokem
Institut financí a managementu
s ředitelem M. Helískem a Institut
komunikace a správy s ředitelem
D. Pavlů jako řídící mezičlánky mezi
prorektorem pro vzdělávací činnost
a vnější vztahy, vedoucími kateder
i pedagogy. Pro odbornou podporu
celého procesu byly ustanoveny
kompetence garanta oboru a garanta
předmětu.
Kvalita jako klíčové slovo všech našich
činností je v řízení pedagogického
procesu alfou a omegou měření
úspěchu. Že naše snaha nebyla
zbytečná, dokládá i získání akreditace
doktorského studia oboru Finance,
která se ale současně stává i další
výzvou, abychom nepolevovali
v našem úsilí.

petr.budinsky@vsfs.cz
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Petr Budinský // text
Karel Žitňanský // foto

kvality
výuky

Proces řízení kvality
pedagogického procesu je rozdělen na
deset klíčových oblastí ve třech blocích.
1. Inovace studijních oborů a programů ● Bakalářské studium je
profilováno jako základ studijního oboru a navazující magisterské studium rozvíjí
obor do studijních směrů, specializací.
2. Studijní plány ● Nově zavedená jednotná šablona studijních plánů pro
všechny obory redukuje počty předmětů a snižuje časovou dotaci přímé výuky.
V každém semestru bude šest předmětů.

3. ECTS ● Všechny předměty jsou rozděleny do 4 kategorií: 7 kreditů = zkouška
z oborových předmětů k StZk, 6 kreditů = zkouška z oborových předmětů nebo
společného základu + zápočet, 5 kreditů = zkouška z předmětů společného
základu nebo ostatních předmětů, 3 kredity = zápočet.

4. EQUIP ● Od AR 2009/10 je realizována pilotně výuka 9 předmětů
e-learningovou formou pro vybrané studenty kombinovaného studia.

5. Kvalita pedagogů ● Na základě zpětné vazby v každém semestru jsou
zaváděna opatření k odstraňování slabých míst ve výuce a podpoře těch silných.

6. Pedagogická dokumentace ● Důraz je kladen na jednotné požadavky
při zakončování předmětů vyučovaných více pedagogy a na transparentnost
hodnocení.

7. Audiovizuální studijní pomůcky ● Nově se rozvíjí spolupráce
s Multimediálním centrem a odborem IT při tvorbě audiovizuálních studijních
pomůcek.

8. Zkouškové období ● Pozornost je věnována jednotnému přístupu
pedagogů při zkoušení hlavně při přednáškách, kde studuje více než 500
studentů.
9. Závěrečné práce ● Důležitým úkolem je dosáhnout propojování témat
závěrečných prací s výzkumnou a vývojovou činností školy. Podmínkou předložení
závěrečné práce k obhajobě se stalo její zveřejnění v databázi Vysokoškolských
kvalifikačních prací a provedení kontroly na odhalování plagiátů.

10. Státní závěrečné zkoužky ● Nové pojetí státní zkoušky doznalo několik
změn, např. v procesu obhajoby bylo doporučeno studentům využít PPT
prezentací. Spolu s okruhy k StZk byly také zveřejněny i příslušné seznamy
povinné literatury pro přípravu a byl zajištěn jednotný způsob zkoušení
prostřednictvím zformulování zkušebních podotázek ke každému okruhu.

Xadonie 02/ 09 Univerzita jako manažersky řízený podnik

Univerzita

Důvody proč studovat na VŠFS

jako manažersky
řízený podnik

Milan Kašík // text
Daniel Hamerník // foto

O studenty bojujeme
kvalitou a klientským přístupem. Klíčem je
manažerské řízení a moderní marketing.
Každoroční strmý nárůst počtu studentů za 10 let fungování VŠFS musí všechny její
zaměstnance, a ty na úseku marketingu obzvláště, pohladit po duši. V žádném případě
však neusínáme na vavřínech, neboť hůře může být vždy. Zejména, když hospodářská
krize stačila předběhnout začátek chudých demografických let, charakterizovaných téměř třetinovým poklesem počtu maturantů v roce 2013. Jsou to první varovné signály
pro všechny soukromé vysoké školy, naší nevyjímaje. Plně si proto uvědomujeme, že
těžší bude pozice udržet, než získat!
Zbude za této situace vůbec nějaký zájemce o studium na soukromých vysokých
školách? Co bude oním jazýčkem na vahách, který rozhodne o existenci či neexistenci soukromé vysoké školy, o jejích podnikatelských úspěších? Co proti tomu dělat?
Mnoho otázek, odpovědí jako šafránu. Jedna však je nasnadě – vysoká kvalita všech
procesů, které na škole probíhají. O tom se konečně zmiňuje většina autorů článků
tohoto vydání Xadonie a i já ve vedlejším sloupku.
Proto z jiného soudku – marketingového a manažerského. Z celostátního výzkumu
mezi více než pěti tisíci pedagogy (poznámka v HN dne 8. 9. 2009) veřejných vysokých
škol mj. vyplynulo, že postrádají manažerské a marketingové řízení vysokých škol!
A zde je podle mého názoru skryto jádro hledaných odpovědí! Jádro úspěchů naší školy a zároveň odpověď jak dál. Implementujeme již třetím rokem procesní řízení školy
jako prostředek k vyšší efektivnosti řízení a to zejména na úrovni kateder. Zde se odehrává ten základní a zásadní kontakt se studentem. A jsme opět u často zmiňovaného
klientského přístupu, chcete-li, u marketingového přístupu všech pracovníků školy! To
je současný manažerský trend v celém podnikovém světě a nelze se mu vyhnout ani
v oblasti vysokého školství, soukromého obzvláště!
S marketingem dále souvisí goodwill, tj. být viděn. Úsloví „panenko, sedávej v koutě,
budeš-li hodná, najdou tě“ v oblasti soukromého školství neplatí. Soukromá vysoká
škola o sobě musí umět dát a dennodenně dávat vědět. Musíme si totiž v konkurenčním prostředí „na sebe“ vydělat sami, nemůžeme natahovat ruku ke státnímu rozpočtu.
To všechno by bez moderního marketingu, který umožňuje nejenom získávat dostatečný počet studentů, ale zajišťovat další projekty nutné k vícezdrojovému financování,
prostě nešlo.

doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
prorektor pro marketing a propagaci
Často se potýkáme s pověrou, že
hlavním důvodem nabízeného
studia je pro soukromé vysoké školy
zaplacené školné. Taková politika by
však byla likvidační. Naše univerzita
staví nekompromisně na kvalitě
vzdělání a z toho vycházejí hlavní
důvody, proč na VŠFS studovat.
Důvod první – průběžná inovace
studijních oborů v souladu
s aktuálními potřebami uplatnění
absolventů v praxi a snaha
o jedinečnost a excelenci. Profilové
obory týkající se podnikové
ekonomiky, financí a marketingové
komunikace jsou toho příkladem:
uplatnění v malých a středních
podnicích na rozmanitých pozicích,
resp. agenturách prožívá stále svůj
boom. Není totiž až tak složité
vymýšlet nové a nové obory, možná
pro ně i získávat studenty vč. školného,
a tím si vylepšovat výnosy rozpočtu.
Ale to bychom v mnoha oborech, byť
možná atraktivních, vychovávali mladé
lidi pro úřady práce, a to pochopitelně
nechceme!
Důvod druhý – modernizace studia
a efektivní organizace času studenta.
Rychlým tempem vytváříme moderní
multimediální a e-learningové nástroje
a metody výuky, umožňující efektivní
domácí studium spolu s průběžným
elektronickým kontaktem s pedagogy.
Prostřednictvím nadstandardně
vybaveného multimediálního studia
nabízíme studentům rozvoj měkkých
dovedností, výuku jazyků a celkovou
mediální vybavenost.
Důvod třetí – individuální klientský
přístup. Důsledné uplatňování
zásad moderního vztahového
marketingu k platícím studentům
jako ke klientům vyžaduje trvalou
péči o studenta, o uspokojování
jeho potřeb, přání a očekávání. S tím
souvisí na VŠFS individuální péče,
kdy studenti mají u pedagogů, ale
i u všech obslužných útvarů školy
absolutní přednost přede vším!
Když student zaklepe na dveře nebo
pošle mail, vše ostatní musí stranou.
V tom spatřuji hlavní důvody, proč
volit studium na první soukromé
ekonomické univerzitě.

milan.kasik@vsfs.cz
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Xadonie 02/ 09 stipendia

Filantropický rozměr VŠFS
Dr. Bohuslava Šenkýřová
rektorka Vysoké školy finanční
a správní
Na úvod je důležité říct, že Vysoká
škola finanční a správní je obecně
prospěšná společnost, což v důsledku
znamená, že nemůžeme být dárci.
Zákon nám neumožňuje dokonce ani
přispívat do vlastního stipendijního
fondu ze zdaněného zisku. Prostě,
co škola nevrátí ve formě investice
do vlastního rozvoje, musí uložit do
rezervního fondu pro případ ztráty.
Jedinou možností, jak přispět na
„dobrou věc“, je přesvědčit ostatní, aby
se zapojili do filantropických aktivit
a dát jim k tomu příležitost. Proto
jsme zřídili vlastní stipendijní fond, ze
kterého díky štědrosti našich partnerů
financujeme studium například
talentovaným mladým lidem s fyzickým
handicapem nebo dětem umístěným
v náhradní rodinné péči. Nejnověji
spouštíme ojedinělý projekt stipendia
pro mimořádně talentované studenty,
kterým nestačí běžná forma vzdělávání,
ale chtějí se aktivně zapojit i do
výzkumného života školy a své studium
zintenzivnit. Tedy vlastně jakýsi
„pregraduální“ program. Nově také
připravujeme stipendia pro studenty
doktorského studia. A přestože škola
sama podobné projekty nemůže přímo
financovat, vyžaduje to i od nás velký
vklad. Jak v podobě finančních nákladů,
tak třeba v rovině nasazení našich
pracovníků nebo v nárocích na invenci
a schopnosti nalézat nová, zajímavá
řešení. Naší „dárcovskou“ strategií
je tedy vytvářet takové podmínky,
abychom umožnili co nejširší podporu
tam, kde ji cítíme jako nutnou.
Abych i já osobně přispěla něčím
jedinečným, tak Stipendijnímu fondu
VŠFS pravidelně bezúplatně věnuji
své fotografie, ze kterých každoročně
vzniká kalendář. Ten je jakousi
odměnou všem malým i velkým
dárcům.
Hrdá na naše zaměstnance mohu
být i v oblasti přímého dárcovství.
Již jednou jsme uspořádali sbírku
pro děti umístěné v Klokánku Fondu
ohrožených dětí v Hostivicích. Vybrala
se hezky kulatá částka patnácti tisíc.
Přestože se koncentrujeme zejména na
podporu našich studentů, nezavíráme
oči ani před jinými potřebnými.

bohuslava.senkyrova@vsfs.cz
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Stipendia

na Vysoké škole
finanční a správní
Bohuslava Šenkýřová // text
Karel Žitňanský // foto

Vyhledávat a rozvíjet talenty patří
k hlavním zásadám VŠFS. Děje se tak
prostřednictvím stipendijního fondu.
Stipendia pro tělesně
handicapované uchazeče o studium
Tělesně handicapovaným zájemcům o bakalářské a navazující magisterské studium
nabízíme stipendijní program, z jehož
prostředků je hrazeno částečné nebo úplné školné po celou dobu studia na VŠFS.
Zajišťujeme jim technickou a studijní
podporu, a umožňujeme tak jejich plné
zapojení do života školy. Budova v Estonské ulici v Praze 10 a studijní středisko
v Mostě jsou plně vybaveny bezbariérovým přístupem. Handicapovaní studenti
mají také možnost získat ubytování
v nově zrekonstruovaném studentském
domě v Záběhlické ulici v Praze 10.

Stipendia pro děti z dětských
domovů a z náhradní rodinné péče
VŠFS a Městská část Praha 10 společně
nabízejí bakalářský stipendijní program
pro děti z dětských domovů a z náhradní
rodinné péče. Jedná se o zcela unikátní
pilotní projekt, který nemá v českém
školství obdoby a který umožní studium
i uchazečům bez potřebného sociálního
zázemí. Uchazečům, kteří projeví zájem
o studium na VŠFS a dosáhnou potřebného stupně znalostí, bude umožněno zvýšit své vzdělání na prestižní vysoké škole
a získat velmi významnou konkurenční
výhodu na trhu práce i v osobním životě.

skupinou jsou především studenti navazujícího magisterského studia, kterým je
poskytováno zprostředkování kontaktů na
přední odborníky daného oboru a umožněno publikování výsledků výzkumné
činnosti v rámci národních i mezinárodních konferencí a v tuzemských i zahraničních odborných periodicích. Součástí
výuky jsou rovněž výběrové přednášky,
semináře a odborné konzultace s tutory.
Účastníkům programu je poskytováno
stipendium, jehož výše se odvíjí od plnění
studijních povinností daných individuálním studijním plánem a realizovaných
výstupů vědeckovýzkumné činnosti.

Doktorská stipendia
jsou určena studentům prezenčního
studia, budou vyplácena měsíčně.

Další formy stipendijních programů
Prospěchové stipendium
za vynikající studijní výsledky může být
přiznáno studentům prezenční formy
studia. Výše stipendia může dosáhnout
až 50% ročního školného v závislosti na
dosaženém studijním prospěchu.

Studijní stipendium pro mimořádně
talentované studenty

Účelové stipendium
je přiznáno studentům například za
vynikající tvůrčí činnost přispívající
k prohloubení znalostí, zejména účast na
výzkumném projektu nebo činnosti, za
významný podíl na zvýšení prestiže VŠFS,
za její úspěšnou reprezentaci apod.

Mimořádně talentovaným studentům je
určen stipendijní program zaměřený na
vytváření kvalitního zázemí pro rozvoj jejich vědeckovýzkumných aktivit. Cílovou

Sociální a ubytovací – státní stipendium
Tato stipendia jsou placena ze státního
rozpočtu.

Xadonie 02/ 09 s absolventy se neloučíme

S absolventy
se neloučíme
Radoslava Černá // text
Karel Žitňanský // foto

Absolvent je student, který školu
úspěšně ukončil. Na dobrou školu
se absolventi vracejí. Bakaláři kvůli
magisterskému studiu, inženýři
a magistři proto, aby mohli studovat
doktorské studium. Všichni mohou
využít nabídky dalšího vzdělávání
formou seminářů, přednášek nebo kurzů
či se zapojit do zajímavých projektů.
Nebo se přijít podívat, jak se škole
a lidem v ní daří. Zkrátka se neloučíme,
vzdělávání je přece celoživotní, nikdy
nekončící proces.
Vývoj počtu absolventů 2004 – 2009
Pozn.: První bakaláři úspěšně absolvovali v roce 2004. V současné době evidujeme celkem 5 723
absolventů, z toho 3 791 bakalářů a 1 932 inženýrů a magistrů. Poslední a nejsilnější ročník absolventů v roce 2009 čítal 830 bakalářů a 630 inženýrů a magistrů. Je potěšující, že tři čtvrtiny bakalářů VŠFS pokračují bezprostředně v navazujícím magisterském studiu na svojí mateřské škole.

Klub absolventů naší školy
Mgr. Radoslava Černá
prorektorka pro studijní záležitosti
Na svoje absolventy je každá
vysoká škola hrdá, VŠFS neméně,
zejména na ty z navazujícího
magisterského studia. Prošli všemi
úskalími pětiletého studia, vytrvali
a úspěšně složili závěrečné zkoušky.
Nyní již patřičně školu reprezentují
a věříme, že jí dělají čest a dobré
renomé. Škola jim poskytla znalosti,
vědomosti a dovednosti a je jen na
nich, jak svého získaného potenciálu
využijí. Věříme, že nacházejí dobré
uplatnění. Víme, že poptávka po
absolventech VŠFS stoupá. Přímo
na naši univerzitu se obracejí firmy
a instituce, které shánějí perspektivní
pracovníky, navíc se s našimi
abiturienty osobně potkáváme
na mnoha pracovních pozicích
v běžném životě. I statistiky státní
správy hovoří o dobrém uplatnění
absolventů VŠFS.
V roce 2006 založila VŠFS Klub
absolventů, který dnes sdružuje
cca 400 členů využívajících výhod
tohoto společenství. Mezi bonusy,
které členové klubu mohou mít,
patří: zasílání informací o novinkách
ze života školy, pozvánek na
odborné, společenské, kulturní
i sportovní akce. Pro absolventy
nabízíme speciální postgraduální
nebo aktuální vzdělávání v podobě
krátkodobých i dlouhodobých
kurzů s cenovým zvýhodněním
a mohou také využívat služeb
našich knihoven. Mají jen
jedinou povinnost, každoročně
vyplnit anketu, kterou zjišťujeme
spokojenost s dosavadním
vzděláním a další vzdělávací potřeby
v průběhu času.
Již tradičně pořádáme setkání
s absolventy v Praze a v Mostě.
Letošní setkání v Praze představovalo
výlet parníkem Vyšehrad po Vltavě
na oslavu 10 let VŠFS. Nad Prahu
vylétlo přes 170 lampiónů štěstí
s nejrůznějšími přáními. Bylo mezi
nimi i to, aby se absolventi rádi
vraceli na svoji Alma Mater a vždy
zde nalezli možnosti svého dalšího
profesního a osobního rozvoje i milé
přijetí známých ze školních lavic.
A příští rok zase někam společně
pojedeme…

radoslava.cerna@vsfs.cz
Studenti bakalářského studia

Studenti navazujícího magisterského studia
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Xadonie 02/ 09 Věda a výzkum

Vědecká činnost na VŠFS
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
prorektorka pro výzkum a vývoj
V roce 2007 zahájila svou činnost
Interní grantová agentura VŠFS (IGA),
jejímž hlavním posláním je podpora
rozvíjejících se výzkumných aktivit
a formujících se výzkumných týmů.
V rámci IGA bylo doposud řešeno
19 projektů, na jejichž podporu byly
vyčleněny více než 4 miliony korun.
V uplynulém období bylo úspěšně
ukončeno celkem 6 výzkumných
projektů. Čtyři výzkumné týmy na
svou předchozí činnost v rámci
interních grantových projektů navázaly
vypracováním návrhu grantové
přihlášky do Grantové agentury České
republiky. Další tým přímo zahájil
činnost na nově získaném projektu
GAČR, jehož řešení bylo zahájeno
v lednu 2009.
V rámci výše zmiňovaných interních
projektů bylo realizováno i značné
množství publikačních výstupů, a to
jak ve formě konferenčních sdělení
na tuzemských i mezinárodních
konferencích, tak i formou vědeckých
prací publikovaných v odborných
periodikách. Rozšíření publikační
činnosti akademických pracovníků je
jedním z dalších významných přínosů
pro VŠFS vycházejících z existence IGA.
Dynamický rozvoj vědeckovýzkumných
aktivit za prvních 10 let existence VŠFS
dokládá i vznik vědeckého Centra pro
ekonomické studie a analýzy (CESTA)
v roce 2006, jehož hlavní náplní je
provádění výzkumných projektů a studií.
Od roku 2007 je vydáván vědecký
časopis ACTA VŠFS, který byl v roce 2009
zařazen Radou vlády pro výzkum, vývoj
a inovace na seznam recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných
v České republice. Jeho hlavní náplní
je publikování původních vědeckých
statí z oblasti ekonomie, řízení a správy,
které před svým zveřejněním procházejí
rigorózním recenzním řízením.

Věda
a výzkum

Bojka Hamerníková // text
Denisa Hamerníková // foto

na Vysoké škole
finanční a správní
Vědeckovýzkumná činnost
představuje stěžejní oblast zájmu
akademických institucí. VŠFS není v momentě
svého desetiletého jubilea výjimkou.
Řešení výzkumných projektů lze považovat
za jednu z nejvýznamnějších činností,
které nemalou měrou přispívají k dalšímu
formování výzkumného prostředí. V roce
2002 byla za VŠFS podána první přihláška
grantového projektu na Grantovou agenturu
ČR a od ledna 2003 bylo zahájeno řešení
prvního výzkumného projektu GAČR. Do
současnosti probíhalo nebo doposud probíhá
řešení celkem 6 výzkumných projektů GAČR,
jejichž celkový rozpočet činí 7 857 000 Kč.

Za 10 let existence VŠFS bylo učiněno
mnoho postupných kroků směřujících
ke zkvalitňování a nárůstu vědecké
a tvůrčí činnosti na VŠFS a nezbývá než
zajistit kontinuální pokračování tohoto
trendu, aby význam VŠFS v oblasti vědy
a výzkumu trvale narůstal i v dalších
desetiletích.

bojka.hamerníkova@vsfs.cz
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Počet běžících projektů GAČR
v daném roce

Suma finančních prostředků (v mil. Kč)

Xadonie 02/ 09 projekty

Projekty
realizované
v současnosti

Petr Budinský // text
Karel Žitňanský // foto

V programovém období 2007 až 2013
byly zatím uskutečněny projekty
a zakázky v objemu 36 000 000 Kč.
EQUIP
V listopadu 2008 byl zahájen projekt podpořený z Operačního programu Praha
Adaptabilita EQUIP – Otevřené vzdělávání pro ekonomiku znalostí – projekt
rozvoje e-learningu na VŠFS s celkovým třicetiměsíčním rozpočtem 5 823 000
Kč. Cílem je uvést do praxe ucelenou koncepci e-learningové podpory kombinovaného studia na VŠFS. Podstatou projektu je vybudování efektivního systému
tvorby, výuky a hodnocení 25 distančních studijních opor.

Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání
vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách
Největší projekt v historii VŠFS je podpořen z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Naplánován je na 36 měsíců s rozpočetem
12 600 000 Kč. Nabízí další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, včetně
doktorandů v oblasti řízení, popularizace, komunikace a šíření výsledků výzkumu a vývoje do praxe, v problematice transferu technologií atp. Podílí se na
vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a na jejich dalším rozvoji. Podporuje
mobility zejména mezi výzkumnými institucemi a soukromým sektorem.

EDEC
Mezi regionálními projekty zastává významné místo EDEC – vzdělávání pro
ekonomické pracovníky škol a školských zařízení hl. m. Prahy s cílem poskytnout
nepedagogickým pracovníkům škol zřízených hl. m. Prahou další vzdělání v ekonomické oblasti.

Finanční akademie pro investiční specialisty
Tento velký zakázkový projekt je realizován od března 2009 pro Českou spořitelnu, a.s. Cílovou skupinou jsou investiční specialisté a privátní bankéři zadavatele.
Projekt probíhá úspěšně, důkazem je uzavřená smlouva na návazné vzdělávání
stejné cílové skupiny České spořitelny, a. s. v roce 2010.

EPIC
V oblasti poradenství a konzultační činnosti je příkladem dobré praxe odborný
posudek EPIC realizovaný na konci roku 2008. Předmětem zakázky bylo vypracování oponentského posudku k záměru zřízení Regionální rozvojové agentury
pro hlavní město Prahu, který je připravován již od roku 1999. Oslovená akciová
společnost EPIC vypracovala v roce 2005 úvodní studii, která byla aktualizována
v roce 2007.

Vzdělávací projekty VŠFS
RNDr. Petr Budinský, CSc.
prorektor pro vzdělávací činnost
a vnější vztahy
Příprava a realizace vzdělávacích projektů
na VŠFS vychází z dostupných možností
využívat aktuální nástroje financování
investic do lidských zdrojů. Vedle
národních a regionálních grantů, zakázek
a konzultační činnosti jsou v posledních
letech unikátní výzvou fondy Evropské
unie. Vývoj projektové činnosti na
VŠFS lze vztáhnout k programovacím
obdobím fondů EU 2004 – 2006 a 2007
– 2013. Úspěšné získávání a následná
realizace projektů stojí na lidech, jejich
odbornosti a flexibilitě při řešení nových
projektových schémat.
V období 2002 – 2006 byly uskutečněny
projekty a zakázky v objemu 28 000 000
Kč. Na VŠFS se postupně vyprofilovala
4 těžiště vzdělávacích projektů: 1. podpořené operačními programy fondů EU,
2. dotované národními a regionálními
granty, 3. zakázkové vzdělávací programy,
4. poradenská a konzultační činnost.
V souvislosti s druhým programovým
obdobím fondů EU 2007 – 2013,
na základě dosavadních zkušeností
s projektovou činností, došlo
k systematizaci organizace projektové
činnosti. Učiněná koncepční opatření
vedla na jaře 2008 k založení Odboru
projektů a zakázek. Odloučení agend
přípravy a realizace projektů umožňuje
efektivnější využívání kapacity
projektového týmu prostřednictvím
specializace jeho členů.
Předpokladem úspěšného získávání
projektů je sledování otevřených výzev
k podávání projektů a zvládnutí věcné,
finanční a formální stránky projektových
žádostí.
V realizační části se jedná o řízení
věcného, finančního a časového
harmonogramu. Projektový tým v této
fázi tvoří odborný personál, pedagogové,
lektoři, odborní garanti a další odborníci,
kteří vytvářejí výsledky a výstupy
projektu. Administrativně je projekt řešen
v působnosti oddělení realizace projektů
a zakázek, které organizuje veškeré
odborné práce a informuje poskytovatele
dotace o realizaci projektu formou
monitorovacích a závěrečných zpráv,
odborných posudků a další související
dokumentace.

VÝUKA – KOMUNIKACE – PRAXE
Rozsahem obdobná byla v roce 2008 Situační zpráva o stavu spolupráce středních škol a firem a technologické profily firem přes vybraná povolání na trhu práce v rámci tohoto projektu. Zadavatelem studie bylo Asistenční centrum Most.

petr.budinsky@vsfs.cz
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Xadonie 02/ 09 Most, Kladno

Kladno

Most

Eva Čermáková // text
Daniel Hamerník // foto

Josef Švec // text
Archiv // foto

Kladenské ohlédnutí

Mostecké ohlédnutí

Založit druhé studijní středisko v Kladně, relativně
blízko hlavního města, které disponuje bohatou
nabídkou veřejných i soukromých vysokých škol,
se mnohým jevilo jako neuvážený krok. Čas dal za
pravdu vedení školy, které dokázalo najít mezeru
na vzdělávacím trhu a nabídnout produkt, který
byl v rámci regionu potřebný spolu s komfortem
studia přímo v místě. Svou činnost zahájilo studijní
středisko v Kladně v roce 2001. Do prvního ročníku
bylo přijato 81 studentů kombinovaného studia
oborů Veřejná správa a Řízení podniku a podnikové
finance. Již v následujícím akademickém roce středisko
zaznamenalo zvýšenou poptávku po studiu. Vedle
kombinované formy studia jsme tak otevřeli v obou
oborech i první ročník studia prezenčního.

Založení studijního střediska v Mostě bylo významným
mezníkem nejen pro Vysokou školu finanční a správní,
ale stalo se událostí i pro celý region. Mostecko je
známo svou dlouhodobě vysokou nezaměstnaností
a neujasněností budoucí zaměstnanecké struktury.
Z této situace vycházela i koncepce pro akademický
rok 2001/2002, v jejímž rámci bylo v Mostě zahájeno
kombinované studium oborů Veřejná správa, Veřejné
finance a Řízení podniku a podnikové finance. Do těchto
oborů nastoupilo celkem 59 studentů. Od této pionýrské
doby prošlo studijní středisko v Mostě extenzivním
vývojem včetně stěhování do několika objektů. Již
v akademickém roce 2002/2003 začali středisko
navštěvovat studenti prezenční formy studia a v roce
2003/2004 byla nabídka rozšířena o obor Aplikovaná
informatika. Dalším přelomovým rokem byl hned rok
následující – rok 2004/2005, kdy bylo v Mostě zahájeno
magisterské studium. Přijali jsme prvních 25 studentů
v kombinované formě studia do oboru Veřejná správa.
Zatím poslední významnou změnou v Mostě bylo
zavedení nového oboru Marketingová komunikace,
v roce 2006/2007 na bakalářském a od roku 2009/2010
též na navazujícím magisterském stupni studia.

Díky rostoucímu počtu studentů bylo nutné nalézt
nové odpovídající prostory. V akademickém roce
2004/2005 jsme se stěhovali do nové, historické
budovy v centru města, kterou jsme díky vstřícnosti
a spolupráci představitelů Statutárního města Kladno
získali do dlouhodobého pronájmu. Jak studijní
středisko rostlo, bylo nutné dovybavit a modernizovat
i prostory učeben a technické zařízení. Postupem času
byla vybudována aula, odpočinková zóna pro studenty
a středisko bylo dovybaveno i potřebnou technologií
pro výuku. V akademickém roce 2006/2007 byla
zahájena výuka v oboru Marketingová komunikace.
V současné době již má středisko okolo pěti set
studentů.
VŠFS se prostřednictvím svého střediska zapojila i do
dění v regionu. Byla mediálním partnerem open air akce
„Kladenské dvorky“, navázala partnerství s regionálními
firmami, zúčastnila se výstavy Vzdělávání v kladenském
regionu a posílila spolupráci se středními školami
a gymnázii. Příkladem jsou návštěvy středoškoláků na
setkáních s osobnostmi politického a kulturního života
pořádaných na půdě univerzity. Vysoká škola finanční
a správní se prostřednictvím svého studijního střediska
stala nedílnou součástí života regionu a získala si na
jeho vzdělávací mapě své nezastupitelné místo.
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O tom, jaký vliv na vzdělanost v regionu má dnes naše
škola, svědčí i následující čísla – do současné doby
absolvovalo studium ve studijním středisku v Mostě
celkem 839 studentů a v akademickém roce 2009/2010
bude studovat cca 970 studentů. Za hlavní kritérium
úspěšnosti školy lze považovat budoucí uplatnění našich
absolventů a rozvoj spolupráce s významnými subjekty
v regionu, do kterých škola vstupuje s nabídkami
konkrétní účasti v projektových, vzdělávacích a dalších
rozvojových aktivitách.
Prosadit se v Mostě, kde v různých formách vysokoškolského studia působily již před vznikem střediska VŠFS jiné
vysoké školy z Prahy, Ostravy, Ústí nad Labem, a vybudovat vysokou školu, která bude působit opravdu v Mostě
a budou v ní vyučovat fundovaní lektoři žijící a bydlící
v regionu, bylo od počátku stěžejním cílem VŠFS. Nyní po
několika letech lze konstatovat, že se to podařilo.

Xadonie 02/ 09 škola jako excelentní zaměstnavatel

Škola

Škola je náročné prostředí

Bohuslava Šenkýřová // text
Karel Žitňanský // foto

jako excelentní
zaměstnavatel

Dr. Bohuslava Šenkýřová
rektorka Vysoké školy finanční
a správní

Nejdůležitějším hlediskem při
sledování vývoje počtu zaměstnanců je
srovnání procent zaměstnanců na pracovní poměr
a na dohodu. VŠFS i v tomto ohledu obstála.
Graf fyzické osoby
Podíl zaměstnanců na pracovní poměr neustále stoupá, svědčí to o stabilitě pracovního prostředí
školy i o péči, kterou této oblasti stabilně věnujeme. Pozn.: AP = Akademický pracovník.

AP, na pracovní poměr

AP, na dohodu

Ostatní

AP, celkem

Graf přepočítané osoby
Tento ukazatel přepočítávající zaměstnance na celé pracovní úvazky je při statistikách mimořádně důležitý.
Zejména v oblasti akademických pracovníků je zvyšující se číslo přímo úměrné rostoucí kvalitě.

Vysoká škola finanční a správní
má definované svoje poslání.
Usiluje o přední místo na trhu
s vysokoškolským vzděláváním.
To především znamená, že na
manažerských, akademických
i neakademických pozicích bude
zaměstnávat kvalitní pedagogy
a odborníky-profesionály. Kvalita prostě
generuje kvalitu. V silné konkurenci
veřejných i ostatních soukromých
vysokých škol to není jednoduché.
Vytváříme pro naše zaměstnance
v podobě různých finančních
i nefinančních výhod nadstandardní
prostředí, v oblasti školství, podle
nás, nevídané. Namátkou jmenujme
stravování, nadstandardní zdravotní
péči, akademické volno na vědeckou
činnost, finanční i nefinanční odměny,
v případě neakademických pracovníků
týden dovolené navíc, poskytování
pracovních pomůcek jako jsou mobilní
telefony, notebooky a mnoho dalšího.
Na druhé straně se setkáváme
s některými pedagogy, kteří by rádi
„prodali“ své jméno a získali tak
„lacino“ nějaký ten groš. Jiní požadují
pod „pohrůžkou“ odchodu na jinou
školu („docenti a profesoři mají
všude dveře dokořán“) neadekvátní
ohodnocení svých skutečných výkonů.
Obě dvě skupiny patří do přibližně
stejné kategorie a naštěstí se s nimi
setkáváme jen výjimečně. Jsem ráda,
že tomuto vábení nepodléháme a že se
nám daří odměňovat podle skutečných
výsledků.
Snažíme se rovněž vytvářet uvnitř
školy náročné prostředí, ve kterém
může být úspěšný ten, kdo na sobě
stále pracuje, sám se také dál vzdělává,
studuje, publikuje, ovládá moderní
didaktické a metodické nástroje,
moderní technologie a zvládá dobře
a nekonfliktně komunikovat nejen
s kolegy, ale i se studenty.
A konečně, apelujeme na etické
a morální hodnoty, které by měly být
pedagogům vlastní. Souvisejí nejen
s výše uvedenými skutečnostmi,
ale také s určitou loajalitou ke
svému zaměstnavateli, studentům,
absolventům apod.

bohuslava.senkyrova@vsfs.cz
AP, na pracovní poměr

AP, na dohodu

Ostatní

AP, celkem
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Nikdy nekončící příběh
Mgr. Věra Sochorová
kvestorka školy
Pracovní a studijní prostředí hraje
v dojmu, který si z naší školy odnášejí
zaměstnanci, studenti i návštěvníci,
nezanedbatelnou roli. Investice do
této oblasti tak představují nejenom
značné finanční částky, ale i plné
pracovní nasazení a neohraničený
čas na realizaci. VŠFS věnuje provozní
údržbě a rekonstrukcím objektů
školy systematickou pozornost
s cílem zajistit, aby prostory
odpovídaly současným standardům
moderního vysokoškolského provozu.
Respektujeme i nutnost věnovat
maximální nasazení požárním
a bezpečnostním předpisům
vyplývajícím ze současné legislativy.
Pracujeme na modernizaci
dosavadních systémů ochrany
a ostrahy majetku VŠFS tak, aby se
úspěšně předešlo a zabránilo jeho
poškozování, ničení, zneužívání či
krádežím. S velkou pozorností se
také sledují náklady na provoz budov
v segmentu spotřeby energií. V Praze
již byly provedeny energetické audity
na budovy a tuto oblast budeme
sledovat i nadále.
V rámci rozvoje VŠFS se objevují nové
požadavky na zajištění provozu nejen
v budovách v Praze, ale i na střediscích.
Se stoupajícím počtem interních
zaměstnanců vznikají další nároky na
prostorové vybavení. Nevyhýbáme se
v tomto směru ani dalším výzvám. Patří
k nim zpřístupnění hlavního objektu
v Estonské pro studenty s omezenou
schopností pohybu. Tomuto účelu jsme
přizpůsobili sociální zařízení, schodiště
a dveře pro bezbariérový přístup.

Investice

do budov a zařízení
školy
Věra Sochorová // text
Karel Žitňanský // foto

K 31. srpnu 2009 investovala
VŠFS do budov a zařízení
školy 101 639 476 Kč.
Praha Estonská: 63 312 911 Kč

Praha Vltavská: 21 413 084 Kč

Studijní středisko Kladno: 5 131 251 Kč

Každý rok také dochází k rozšiřování
a modernizaci počítačové sítě
a obnovuje se průběžně hardware
i softwarové vybavení. Do učeben
se postupně instalují interaktivní
tabule, které splňují předpoklady
pro nejnovější způsoby výuky
a vzdělávání.
To, že právě pracovní a studijní
prostředí na naší škole je ve všech
anketách hodnoceno pozitivně, pro
nás představuje nejenom pochvalu,
ale zejména závazek, který se
budeme i nadále snažit zajišťovat co
nejodpovědněji.

vera.sochorova@vsfs.cz
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Studijní středisko Most: 11 782 229 Kč
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Škola

Magdalena Straková // text
Karel Žitňanský // foto

je součástí
Společenství škol
Unikátní Společenství škol nabízí
vzdělání od tří let pod jednotnou vizí.
Představuje výhodu na trhu vzdělávání.

25 LET

21 LET

18 LET

15 LET

11 LET

6 LET

3 ROKY

Graficky znázorněné Společenství škol

Kouzelná škola
Mateřská škola (3 roky)

Kouzelná škola
Základní škola (5 let)

Bankovní akademie
BAG8 – Fakultní gymnázium
Sociálně-právní zaměření (8 let)
Dálkové studium (4 roky)

Bankovní akademie SOŠ
Bankovnictví a pojišťovnictví (4 roky)
Média a marketing (4 roky)

Vysoká škola finanční a správní
Bakalářské studium (3 roky)

Bankovní akademie VOŠ
Bankovnictví (3 roky)

Vysoká škola finanční a správní

Vzdělání napříč generacemi
Dr. Bohuslava Šenkýřová
rektorka Vysoké školy finanční
a správní
Dovedete si představit, že pod jednou
hlavičkou školského zařízení studují
vnuk s babičkou, dítě s rodičem nebo
sourozenci, jež dělí desetiletý věkový
rozdíl? Unikátní projekt, který vznikl
v roce 2007 v Praze pod názvem Společenství škol, dokazuje, že se rozhodně
nejedná o utopii. Páteří projektu je
naše univerzita pyšnící se stále rostoucí
reputací a zájmem studentů o studium.
Společenství škol jí ovšem vytváří velmi
zajímavé zázemí. Jedná se o mimořádnou soustavu soukromých škol různých
stupňů. Vedle Vysoké školy finanční
a správní se v ní sdružuje pod Bankovní
akademií: střední odborná škola, vyšší
odborná škola a víceleté gymnázium.
Ve fázi intenzivních příprav je otevření
základní a mateřské školy. Toto ojedinělé
propojení škol umožňuje bez nadsázky
studium napříč generacemi. Všechny
školy spojené ve Společenství škol se
navíc řídí stejnou vizí, totiž stát se celoživotním partnerem ve vzdělávání a nepostradatelným průvodcem 21. stoletím na
cestě k profesionálnímu úspěchu.
V našem Společenství škol se přesvědčíte, že investice do vašeho vzdělání
bude skutečně nejlepší a také nejefektivnější investicí ve vašem životě. To,
o co se jiní snaží (propojit dvě na sebe
navazující školy), Společenství škol již
má a v komplexnější podobě (včetně
zahraniční univerzity). Jsme jedna
velká rodina, ve které studenti nejsou
jen „objektem“, ale i „subjektem“ vzdělávacího procesu. Studenti jsou aktivně
zapojováni do nejrůznějších projektů
a ti nejlepší mají i možnost získat
prospěchová stipendia. Pravidelným
hodnocením činnosti škol významně
přispívají k jejich rozvoji.
Kontinuita ve vzdělávání, stejně jako
pevné sociální sítě, mohou patřit
k nejvýznamnějším konkurenčním
výhodám, které vám Společenství škol
nabízí. Přemýšlejte o tom a přidejte
se k nám. S naším Společenstvím škol
budete věčně mladí!

Magisterské studium (2 roky)

City University of Seattle in CR
Master of Business Administration

Vysoká škola finanční a správní
Doktorské studium (2 roky)

bohuslava.senkyrova@vsfs.cz
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Multimediální centrum
Vysoké školy finanční a správní
nabízí pro interní i externí zákazníky:
● Výrobu multimediální podpory výuky
● Výrobu dokumentů, reklamních spotů, videoklipů, prezentací, záznamů
přednášek, konferencí, vystoupení a dalších videoprogramů
● Technickou podporu studentů při plnění praktických zadání nácviku multimediálních znalostí
● Služby pro interní i externí zákazníky – kurzy, semináře, pronájem AV techniky
● Pronájem studia, technických prostředků (AV technika), technickou asistenci

www.vsfs.cz/multimedia
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IT pod pokličkou
František Folttiny // text

VŠFS prošla v oblasti informačních technologií sice skrytými,
ale velmi významnými transformacemi.
Slavnostní vydání Xadonie, stejně jako
mimořádný úspěch, jímž je získání
statutu univerzity, poskytuje ideální
příležitost pro bilancování. Oblast informačních technologií se v uplynulém
období rozvíjela a měnila stejným tempem, jakým na ni byly kladeny rostoucí
požadavky.
Ve školním roce 2007 – 2008 musel IT
odbor řešit stoupající počet výpadků
hardwaru a snižující se výkon lokální
počítačové sítě v Praze. Proto došlo
k razantnímu upgradu celé IT infrastruktury. S výjimkou firewallu, webového
serveru a hlavního doménového řadiče
byly všechny zbývající servery v počtu
10 kusů virtualizovány na platformě
VMware. Profesionální fyzické servery
ve spojení se značkovým diskovým
polem zajišťují stabilní prostředí pro
virtuální stroje i uživatelská data.
Výpadky hardwaru jsou zajištěny funkcí
„high availability“, která v případě
havárie přesune veškeré virtuální stroje
na funkční hardware. Začátkem tohoto
roku dojde k posílení redundance kritických prvků IT infrastruktury tak, aby
byl zajištěn plynulý provoz a zvýšila se
odolnost proti hardwarovým výpadkům. Součástí zásadní obměny zařízení
byl přechod na jednotné síťové prvky,
které umožňují vzdálenou konfiguraci

a monitoring provozu včetně chyb
a odpadá problematika kompatibility.
V uplynulém školním roce došlo k pilotnímu nasazení terminálů ve studovně
v Estonské. S ohledem na absenci CDROM, problémy s připojováním USB zařízení a trhaným přehráváním videí není
tato technologie ještě zralá pro masivní
nasazení na VŠFS i přes jiné výhody,
jakými je zlomková spotřeba elektrické
energie oproti standardním počítačům,
což ve spojení se zelenou technologií
virtualizace (méně serverů méně hřeje
a je proto potřeba méně je chladit)
může v době krize znamenat znatelné
úspory na energiích. Uvědomíme-li si,
že počet PC na VŠFS překročil 600 kusů,
jde jistě o zajímavou technologii. Trend
vývoje počtu vlastních (ne pronajatých)
IT zařízení je na grafu a velmi názorně
koresponduje s expanzí celé VŠFS.
Pokrytí budov VŠFS signálem wifi bylo
před třemi lety realizováno jako doplňková služba, na kterou nebyl kladen
zvláštní důraz. Postupem času došlo
k masívnímu využívání této služby až
na takovou míru, že zařízení určená
pro „domácí“ použití nebyla schopna
obsluhovat rychle rostoucí počty uživatelů. S nutnou výměnou koncových
zařízení bylo třeba zvážit také způsob

napojení místní wifi sítě na Internet.
Wifi sítě v Praze nakonec dostaly vlastní
konektivitu v podobě ADSL přípojek,
čímž došlo zároveň k fyzickému oddělení místní sítě od wifi a tedy ke snížení
bezpečnostních rizik. Na druhou stranu
musí IT odbor nyní řešit „nepopulární“
politiku FUP, tj. přidělování přenosové
kapacity sítě uživatelům tak, aby nikdo
nebyl znevýhodněn.
Během září 2009 dojde také k podstatnému navýšení konektivity do Internetu
a vzájemného datového propojení
budov v Praze tak, aby byl zajištěn
provoz i ve ztížených situacích, kdy celé
počítačové učebny používají k výuce
videa umístěná na Internetu.
Znát informační technologie pod
pokličkou je krásná věc, ale výsledné
služby musí především sloužit uživatelům. Páteří vzájemné komunikace
mezi zaměstnanci v uplynulém roce se
stal Intranet. Letos má IT odbor ambice
rozšířit a zpopularizovat tento nástroj
především mezi pedagogy a studenty
tak, aby intenzivnější vzájemná komunikace umožnila uživatelům maximální využití dostupných IT prostředků
a služeb podle školních pravidel. Půjde
samozřejmě také o jakýsi zpětnovazební prvek pro pracovníky IT, který může
dodávat náměty či nutit k zamyšlení.

        Vývoj počtu vlastních IT prostředků na VŠFS.
PC a notebook
Dataprojektory
Kopírky a tiskárny
Mobilní telefony
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Bohuslava Šenkýřová // text
Bohuslava Šenkýřová // foto

O Jordánsku,

Lawrenci a kalendáři na rok 2010
Jordánsko je mystická, svatá země se zvláštní poklidnou
atmosférou. Stalo se nejenom cílem mé další cesty za
dobrodružstvím, ale i námětem pro kalendář na rok 2010.
Již od magického roku 2000 podnikám
se svými italskými přáteli dobrodružné
výpravy po všech světových kontinentech. Letos jsme se vypravili do Jordánska a Izraele. Nafotila jsem spoustu
krásných fotek a původní záměr byl, že
se stanou součástí kalendáře pro rok
2010. Jordánsko a Izrael. Dlouho jsem
se trápila a ne a ne vymyslet, jak tyto
dvě země, které měly v minulosti mnoho společného, avšak v současnosti
jsou velmi odlišné, spojit. Nakonec
jsem to vzdala. Příští kalendář jsem
věnovala jen Jordánsku.

        Pohled jako z Indiana Jonese
Al – Khazneh, hrobka nabatejského krále
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Cestu po Jordánsku začínám ve druhém
nejnavštěvovanějším místě po Petře, ve
městě Jerash a nedalekém okolí, kde byl
údajně pokřtěn prorok Elijáš. Úchvatné! Kráčím 600 m dlouhou ulicí a ptám
se: Kdo jsme, odkud jsme přišli a kam
směřujeme? Místo biblických příběhů se
mi však v noci zdá o záhadném Arabovi.
Zahalen do typického oděvu se šátkem
na hlavě mi přinesl náruč rudých biblických květů. Ještě se uvidíme, zašeptal.
Hledej pouštní paláce. Ráno se ptám, co
to znamená?!
Jedeme k pouštním palácům. Qusair
Amra byly kdysi lázně. Nádherné mozaiky
zdobí klenuté stropy. Kalendárium se
souhvězdími a Zvěrokruh chápu, ale co
proboha dělá v islámských lázních ta odhalená ženská?! Cestou k Al Azraq Fort se
v poušti objevují píseční ďáblíkové. Jsou
tyto vzdušné víry, které se mohou změnit
i v písečnou bouři, jen náhoda? Pevnost
je postavena z bazaltových kamenů.
Procházím rozsáhlými prostory. V jedné
místnosti cítím náhle závan větru. Byl
jsem tady před sto lety, zní mi v uších. Ani
nevíš, jak moc máme společného… Vítr
utichl. Z okna vidím postavu v arabském

hávu, jak mizí u vchodu. Pokračujeme do
hlavního města Jordánska. Ammán je velkoměsto Blízkého východu, jak má být.
Proplétám se uličkami, bazary, kostely
i mešitami. Lidé jsou srdeční, milí. Všude
visí podobizny krále-syna i mrtvého otce.
Cosi mě táhne strmou ulicí na kopec ke
zbytkům římského chrámu. Shlížím na
město a přemýšlím, jak se svět za posledních tisíc let změnil. I za těch sto, slyším
tichý hlas. Ani mě nepřekvapuje, že zase
přišel. Žij v pravdě a nevzdávej se ideálů.
Člověk je tím, co žije. Projdi mou cestou
a pochopíš… Listuji v průvodci. Kdo to je
a kudy proboha mám jít?!

Cesta okolo Mrtvého moře
Královská cesta vede kolem Mrtvého
moře. Je to těžko popsatelný úkaz. Moře
více než 400 m pod hladinou Středozemního moře, moře bez vln, bez lodí,
živočichů i rostlin. Všude jen samá sůl.
Ani plavat se tam nedá. Samozřejmě
neodolám a zkouším „ležení na hladině“
na vlastní kůži. Přemýšlím o neznámém
muži, který se mi zjevuje. Malý, snad pouze metr šedesát, plášť lemovaný zlatem,
zlatý opasek se zakřivenou dýkou. Kdo to
k sakru může být? Nad hlavou mi krouží
dravci. Jako v životě…
Putuji okolím Mrtvého moře. Každý rok se
zmenšuje, řeka Jordán přináší stále méně
vody. Vegetace je zde poskrovnu. Ale
tam, kde vedou minerální prameny, vádí
na jaře rozkvetou tisíci květů. Potkávám
velbloudy, osly a koně, a také tábořiště
beduínů. Jen ON dnes nepřišel… Marně
přemýšlím, co bylo na tom Arabovi divného a ne a ne na to přijít. Něco mě táhne
jako ptáky k jihu. Nemůžu však minout
Madabu a horu Nebo. Historie města je
stará přes 4000 let. Mozaikovou mapu
Svaté země a okolí zná celý svět. Krásné
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mozaiky jsou i na posvátné hoře. Sem
vystoupil Mojžíš a shlížel na Zaslíbenou zem. Zde zemřel a je tu také
pohřben. Dívám se na Jordánské údolí,
Mrtvé moře a medituji. V podvečer
zapaluji v bazilice svíčku. Bože, prosím,
vyslyš mě…Venku ho potkávám. Hypnotizuje mě svýma očima. Konečně
mě to dochází – jsou MODRÉ!!
Na významné obchodní a poutní cestě
mezi Damaškem, Mekkou a „nedaleko“
od Jeruzaléma leží Kerak, městečko,
o kterém je zmínka už v Bibli. Zbytky
stejnojmenného křižáckého hradu
pocházejí ze 12. století. Tady se pod
vedením sultána Saladina odehrála
kardinální bitva, která znamenala
konec křižáckých tažení.
Vidím ohromné nádvoří plné odpočívajících Arabů. V tom kdosi přijíždí na
cválajícím velbloudu. S puškou v levici
z něho seskakuje do písku a za běhu
a za pomoci jediné ruky zase nasedá!
Chlapi řvou nadšením. Tohle dokáže
jen Lawrence! Obrací hlavu směrem ke
mně a jeho uhrančivé modré oči mě
probouzejí…

Petra – jeden z divů světa
Cestou k Petře objevuji středověkou
vesnici. Z dálky vypadá opuštěná.
Shlížím do krajiny a přemýšlím o lidech a životě. Přemýšlím i o Lawrencovi. Je-li to on, pak jedu správným
směrem, ale čeká mě ještě dlouhá
a těžká cesta.
Slyším zvuk blížícího se motocyklu.
Tady jsi, říká, jedu za tebou již pět
hodin bez přestávky, co to dá! Seskakuje ze svého závodního motocyklu
Synové hromu. Poznala jsem tě,
Lawrenci, říkám mu, a obdivuji tě.
Proč? Jsem obyčejným člověkem,
hrdinové s nadlidskými schopnostmi
neexistují. A pokud ano, pak jsem
se dosud se žádným nesetkal, říká
skromně.
Blížím se k Petře, která patří mezi tzv.
novodobé divy světa. Obývaná již
v době železné, největšího rozkvětu
však dosáhla s příchodem Nabatejců.
Ve 3. století př. n. l. se stala hlavním
městem jejich království. V té době
vznikly amfiteátry, kláštery, chrámy,
paláce, domy, hroby a vítězné oblouky s nádhernými sochami, plastikami
a freskami. Nejslavnější budovou je
Al-Khazneh (Pokladnice), která je
zachovalou hrobkou nabatejského

krále. Necítím tělo. V nohách mám
mnoho desítek kilometrů.
Skalní stěny přírodní stezky Siq – Siq
vedoucí do Petry, tvoří červený pískovec s tmavým žilkováním a bizarními
tvary. Místy se zužuje do průrvy široké
jen 3 m a stěnami vysokými až 100 m.
Po 1,5 km se náhle rozšíří a vy v úžasu
zíráte na Al-Khazneh.
Seděl na kameni určitě několik hodin
bez hnutí. To jako špión uměl dobře.
Posadila jsem se vedle něho. Čeká tě
poslední zkouška - Vádí Rum. Nikdo
neslyšel, co mně ještě šeptal.

        Město Jerash

Nejkrásnější poušť světa
Vádí Rum řadím k nejkrásnějším pouštím na světě. Místo četných písečných
dun najdete bizardní krajinu s rozeklanými pohořími a kaňony. Na strmých
skalních stěnách lze objevit starověké
kresby a nápisy. Mezi nejbizardnější
patří údajný příbytek Lawrence. Noc
přichází nenadále a nebe je poseté
neznámými souhvězdími…
Tudy, pouští Vádí Rum, jsem úspěšně
vedl Araby v povstání proti Osmanské říši. Tolik jsem si přál, aby získali
svobodu. Lawrence se odmlčel. Od
mládí jsem věřil v dokonalý svět plný
cti a pravdy. I ty by sis to přála, usměje
se. Všichni lidé sní, ale každý jinak. Ti,
kteří sní v opuštěných koutech své
mysli, ráno procitnou a zjistí, že snili
marně. Ti, kteří sní za bílého dne, jsou
nebezpeční, protože s otevřenýma
očima jednají stejně, jako ve svém
snu a tím umožní jeho uskutečnění.
Nezapomeň na to.
I já došla jako Lawrence až do Aquaby, přístavu na pobřeží Rudého moře.
Odtud jsem se vrátila do Ammánu,
abych vzápětí za poněkud složitých okolností překročila izraelskou
hranici.
Pokud se vám moje romantickomysticko-„erotické“ povídání líbilo
a toužíte si prohlédnout i více fotek,
podívejte se na můj web. Chceteli získat kalendář Jordánsko 2010
(k nahlédnutí bude na školním
webu), bude možné si ho v sídle
VŠFS vyzvednout. Podmínky budou
od poloviny listopadu rovněž na
webu. Přispějete nejen do stipendijního fondu na studium talentovaných tělesně či sociálně handicapovaných studentů, a ještě si odnesete
kalendář, který se nám letos opravdu
povedl!

        Lázně Qusair Amra

        Cestou k Mrtvému moři

        Poušť Vádí Rum
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Islandská mise

aneb zápisky ze stáže na
Bifröst University

Jan Emmer // text
Jitka Ellederová, Jan Emmer, Lenka Plachá // foto

Program Erasmus neslouží pouze pro zahraniční výměnné
studijní pobyty studentů, ale nabízí také možnost krátkodobých
pracovních stáží pro zaměstnance – tzv. Erasmus Staff Mobility.
Právě díky tomuto programu se přihodilo, že jedné červencové
neděle odlétají Jitka Ellederová (oddělení personální a mezd),
Jan Emmer (vedoucí Centra knihovnických služeb) a Lenka
Plachá (vedoucí sekretariátu rektorky) na vzdálený Island,
konkrétně na partnerskou Bifröst University. V tomto krátkém
článku se nyní pokusím přiblížit naše zkušenosti nejen s hostitelskou institucí, ale i s Islandem, jeho krajinou a obyvateli.

Škola ve své současné podobě funguje cca 10 let a má kolem 1
500 studentů s poměrem prezenční/kombinované cca 40/60 %.
Provoz školy a výuku zajišťuje kolem 80 zaměstnanců a pedagogů. Na Islandu, který má pouze 320 000 obyvatel, funguje
kolem 15 vysokých škol, což způsobuje lítý konkurenční boj,
zejména v současné ekonomické situaci. Tomu se Bifröst snaží
čelit svojí unikátní polohou, zázemím a vybavením.

Bifröst University

Škola leží „in the middle of nowhere“, uprostřed lávového pole,
nalepena na islandskou hlavní „higway no. 1“, vzdálena 30 km
od nejbližšího města Borgarnes (2 000 obyvatel). Tomu odpovídá i vybavení kampusu, kde jsou kromě kolejí a domků pro
studenty a zaměstnance také restaurace, supermarket, prádelna atd. Na Islandu je zvykem studovat s celými rodinami, takže
je zde i (placená) univerzitní školka pro nejmenší, odrostlejší
mládež je svážena do školy v Borgarnesu. Nechybí samozřejmě
výborně vybavená knihovna, přednáškové sály, audiovizuální
technika, hřiště, na Islandu všudypřítomné horké koupele atd.
Za zábavou (kluby, kina, větší nákupy) je ovšem nutno vyrazit
do města, takže vlastnictví auta je nutností, neb autobus jezdí
jednou denně.
Díky těmto podmínkám je samozřejmě život školy více komunitní a „kampusový“, studenti se potkávají s pedagogy celý
den, včetně sportovních aktivit a večerních zábav v restauraci.
Otázka je, zda je to výhodou :-)... Celý pedagogický proces je
postaven na hlavní přednášce a následné činnosti v týmech
s neodmyslitelným využíváním e-learningových nástrojů
a školního systému, který je překvapivě podobný s naším ISem.
Výuka je postavena na americký způsob hodně „projektově“.
Studium je ovšem stejně jako u nás zakončeno neoblíbenou
obhajobou závěrečné práce. Po týdenní zkušenosti mohu říci,

Jedná se o soukromou vzdělávací instituci, na Islandu je řazena mezi elitní školy. Tomu odpovídá i školné – 13 500 ISK za 1
ECTS kredit. Na dvouletém magisterském programu je potřeba
90 kreditů. Kurs islandské koruny je nyní poměrně divoký,
ČNB ho kvůli ekonomické situaci Islandu přestala zveřejňovat,
v době našeho pobytu to vycházelo +- 250 Kč = 1 000 ISK.
Univerzitu řídí rektor, je rozdělena na fakulty práva, obchodu
a sociálních věd, v jejichž čele stojí děkani. Skladba programů
se hodně podobá VŠFS. Nabízejí bakalářská studia v obchodu,
právu a tzv. PPE (Philosophy, Politics, Economics). Na ně lze
navázat magisterskými programy v mezinárodním obchodě,
mezinárodních financích a bankovnictví, v právu, daňovém
právu, mezinárodním a korporátním právu, případně v evropských studiích či kulturním managementu. Škola nemá
Ph.D. program, naopak nabízí dovzdělávací kurzy pro ty, kteří
chtějí studovat a nesložili islandskou podobu české maturity.
Perličkou je, že s postupující finanční krizí a celonárodní averzí
k bankéřům se jim v letošním akademickém roce nepřihlásil
ani jeden zájemce o mezinárodní finance a bankovnictví...
Organizace studia je obdobná jako na naší škole, pouze k zimnímu a letnímu semestru se přidává ještě jakýsi půl semestr
přes léto pouze pro magistry.
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že i přes mnoho rozdílů daných polohou školy a společenskými zvyklostmi je samotný akademický proces velmi blízký
našemu na VŠFS.

Island
Island je druhým největším ostrovem v Evropě, je omýván
Atlantským oceánem a Norským mořem. Pokud nepočítáme
Faerské ostrovy a Grónsko, je Island poměrně osamocen, do
Norska je to kolem 1 000 km, do Skotska přes 8 00.
Příroda je na Islandu mimořádně úchvatná a oproti očekávání
i velmi variabilní. Mimo pracovní povinnosti jsme samozřejmě
měli možnost také cestovat a setkali jsme se jak se sopkami
a lávovými poli, tak i s ledovcem, horkými gejzíry, termálními
koupališti či úchvatnými horskými masivy. Co středoevropana
nejvíce bije do očí, je téměř absolutní absence lesů či jiných
souvislých porostů. Na počasí jsme měli štěstí, ani kapka
deště.
Lidé jsou na Islandu velmi přátelští a ochotní. Je znát, že je
velmi souží současná ekonomická situace, v hovoru se k tomu
během pěti minut dostane každý, od uklízečky až po rektora
školy. Hlavním problémem je, že mnoho lidí si v dobách růstu
nabralo úvěry a hypotéky, které ovšem fixovaly na USD nebo
jeny, což se vzhledem k současnému kurzu stalo koulí na noze.
Vzhledem k tomu si nyní mnohem více váží turistů a jejich eur,
než tomu bylo ještě před pár lety.
Island se prakticky dotýká polárního kruhu, což se projevuje zejména na světelných podmínkách. V průběhu našeho
pobytu slunce zapadalo s bídou na pouhé dvě hodiny, a to
ještě bylo spíše šero, než tma. Naopak v zimě mají slunečního
svitu max. 4 hodiny denně. Tomu a klimatickým podmínkám
odpovídá rovněž architektura a infrastruktura. Budovy jsou
postaveny jednoduše, bez architektonických výstřelků a ozdůbek, musí vydržet náročné zimy. Celý Island je obkroužen
hlavní silnicí číslo 1, ze které se rozebíhají silnice nižších tříd.
Pokud trefíte silnici třetí třídy, s asfaltem se můžete rozloučit
a nastává šotolinová rallye (což se nám s naším pronajatým
Nissanem Micra 3x podařilo :-)). Díky přírodním podmínkám
není na Islandu žádná železnice, jediná parní lokomotiva stojí
jako památka v přístavu v Reykjavíku.

        Poutní místo Rykholt

        Vodopád Gulfoss a Lenka Plachá s Jitkou Ellederovou
        Přírodní úkaz Geysir

Díky ekonomické krizi Island oproti dřívějším rokům velmi
zlevnil a určitě je nyní pro Evropany mnohem přístupnější,
což se odráží v kosmopolitním hlavním městě plném klubů
a kulturních akcí. Jedinou překážkou je částečná prohibice :-),
praktikují zde švédský model s licencovanými obchody s alkoholem.
V současné době vláda Islandu schválila připojení k EU
(v Schengenském prostoru jsou), čeká se na referendum. Nyní
vždy hrdí a samostatní Islanďané začínají přicházet na chuť
euru, takže se čeká těsný výsledek. Velkou překážkou jsou
evropská pravidla pro rybolov, což je pro Island spolu s turistikou hlavní zdroj příjmů.
Závěrem bych rád za všechny účastníky řekl, že si velmi vážíme toho, že jsme byli vybráni, abychom se něco přiučili a zároveň reprezentovali VŠFS. Tato výměna zkušeností je velmi
užitečná, všichni jsme získali nové pohledy a impulsy pro naši
práci. Velký náš dík pak patří Jitce Koubové ze zahraničního
oddělení, která vše perfektně zorganizovala a zajistila.

13

Xadonie 02/ 09 Periskop

Daniela Bednářová, absolventka VŠFS // text
Daniel Hamerník // foto

Má cesta

Společenstvím škol
Společenství škol je unikátním projektem, který vedle Vysoké
školy finanční a správní zahrnuje i Bankovní akademii a další
vzdělávací instituce.
Má zkušenost se Společenstvím škol
začala v roce 2003, kdy jsem nastoupila
na duální kooperativní studium bankovnictví na Bankovní akademii - Vyšší
odbornou školu.
Podstatou duálního studia je spojení teoretické výuky s praxí přímo ve
firmě. Tento model vzdělávání funguje
již téměř sto let v Německu a od roku
1995 také u nás, jeho organizátorem je
Česko-německá obchodní a průmyslová
komora.
Student nastupuje na plný úvazek do
společnosti, která si ho při přijímacím
pohovoru vybrala a která zároveň hradí
celé jeho studium. Za to se student
zavazuje po tři roky po ukončení studia
setrvat v pracovním poměru v podniku,
který ho na vzdělávání vyslal.

Seznámení s praxí
Teoretická výuka ve škole se podle dohodnutého harmonogramu pravidelně
střídala s několikatýdenními bloky praxe
v konkrétní firmě. Během praxe student
projde tzv. kolečkem a má možnost už
během studia zjistit, co konkrétně by
ho v tom daném oboru nejvíce bavilo

14

a v jakém oddělení by po absolvování
studia chtěl začít pracovat. Zároveň se
seznamuje s firemní kulturou, zvyky,
hodnotami a také s potenciálními budoucími kolegy.
Já jsem za tři roky prošla více jak 20
odděleními banky.
Závěrečná zkouška odpovídá zkouškám
duálního studia v Německu. Jde o tzv.
IHK zkoušku, která se u nás skládá poté,
co student složí závěrečné zkoušky na
české škole. Je náročná nejen proto, že
probíhá v němčině, ale budoucí absolvent musí prokázat schopnost propojit
teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, které získal.
Musím zmínit, že jsme byli poslední skupina, která mohla na Bankovní akademii
duální studium bankovnictví absolvovat.
Vzhledem k vysoké finanční náročnosti
pro budoucí zaměstnavatele o něj přestal být z jejich strany zájem.

Další studium na VŠFS
Po skončení Bankovní akademie v roce
2006 jsem nejdříve o dalším studiu
neuvažovala. Rozhodla jsem se pro něj
mimo jiné až poté, co jsem se dozvěděla

o tom, že mi jako absolventce VOŠ BA
bude uznána téměř polovina předmětů (co do počtu kreditů) bakalářského
studia. Nastoupila jsem tak rovnou do
druhého ročníku. Vzhledem k tomu, že
jsem si pro další studium zvolila stejný
obor jako předtím na Bankovní akademii, řadu věcí jsem již znala a bez větších
problémů jsem na studium navázala.
Navíc jsem mezi pedagogy poznávala
známé tváře, což bylo dalším příjemným
„překvapením“ - necítila jsem se tak cize.
Teprve až zde jsem pochopila výhody
Společenství škol. Pro doplnění některých zkoušek z prvního ročníku, které
jsem musela absolvovat během druhého
ročníku, jsem kontaktovala většinou
pedagogy, které jsem znala z BA.
Dva roky uběhly jako voda a musím
zpětně říci, že jsem velice ráda, že jsem
se pro další studium rozhodla.
Měla jsem za sebou již dřívější zkušenosti z vysokých škol, ale nikde jinde jsem
se nesetkala s tak vstřícným přístupem
ze strany většiny pedagogů a především
studijního oddělení, který mi pomohl
rychle se zapracovat a naskočit doslova
do rozjetého vlaku.

Základní škola
(5 let)

Mateřská škola
(3 roky)

Bankovnictví
a pojišťovnictví
(4 roky)

Bankovní
akademie SOŠ

15 LET

Média a marketing
(4 roky)

Bankovní
akademie
SOŠ

Sociálně-právní zaměření (8 let)
Dálkové studium (4 roky)

Bankovní akademie
BAG8 – Fakultní gymnázium

11 LET

Bankovnictví
(3 roky)

Bankovní
akademie
VOŠ

Bakalářské studium
(3 roky)

Vysoká škola
finanční
a správní

Bachelor of Science
in Business
Administration

City University
of Seattle in CR

a více let

18 LET

www.vsfs.cz            www.bankovniakademie.cz            www.bag8.cz            www.kouzelneskoly.cz

Kouzelná
škola

6 LET

Kouzelná
škola

3 ROKY

maturitní zkouška

Magisterské studium
(2 roky)

Vysoká škola
finanční
a správní

Master of
Business
Administration

City University
of Seattle in CR

a více let

21 LET

Doktorské studium
(2 roky)

Vysoká škola
finanční
a správní

a více let

25 LET

vzdělání pro všechny generace

BSBA
Bc.
DiS.

MBA
Ing. | Mgr.

Společenství škol

Ph.D.

Pomáháme dětem
poznávat svět
● Přátelství ● Rozvoj osobnosti ● Týmová spolupráce ● Kreativita ● Komunikace

Mateřská škola
● Výchova uvědomělých samostatných dětí,
které jsou zvídavé a vzájemně se respektují
● Výuka pomocí metody a speciálních pomůcek
Montessori
● V každé třídě dva specializovaní pedagogové

Základní škola
● Výuka podle metody Montessori s rozšířenou
angličtinou od 1. třídy
● Vyučovací hodiny vedeny dvěma aprobovanými
pedagogy
● Zajištění dopravy do školy

Dny otevřených dveří:
Po předchozí domluvě kdykoliv

Kontakty:

Kouzelné školy – mateřská škola a základní škola, š. p. o.
telefon: +420 725 783 569, +420 210 088 849
e-mail: info@kouzelneskoly.cz
Mateřská škola:
Pštrossova 35, Praha 1

Základní škola:
Kodaňská 10/54, Praha 10

www.kouzelneskoly.cz

