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Vážení čtenáři,
přirovnání univerzity k živému 
organismu není žádnou objevnou 
novinkou. Této metafory užilo již 
mnoho autorů, a to nejenom na 
stránkách Xadonie, což jí ovšem 
neubírá na přiléhavosti, a tak 

se jí dopustím v mém editorialu i já. Tak jako se živé 
organismy skládají z mnoha různých složek, je z nich 
poskládána i vysoká škola. Její páteř samozřejmě tvoří 
pedagogové a studenti, ale životodárnou mízou prou-
dící systémem je věda a výzkum. Věda a výzkum se sta-
la mízou i jarního vydání Xadonie a mně to umožňuje 
elegantně vyřešit problém všech šéfredaktorů, totiž 
věnovat se v tomto ročním období jarnímu rozpuku 
a náznakům nového života. V dubnové Xadonii to 
ovšem už životem přímo kypí. Najdete zde nespočet 
článků věnujících se různým aspektům vědeckový-
zkumné práce univerzity. Přes konference, konkrétní 
projekty až po odrazy vědy v životě školy. 

Vážné naladění jsme okořenili několika společenskými 
událostmi a cestami po světě. Podíváte se s námi do 
Asie, Ameriky, Belgie i k našim sousedům, do Němec-
ka. Můžete se zasnít nad plesovými róbami nebo se 
těšit na grilované steaky při Garden Party či ohňostroj 
na parníku absolventů. Ať už se s námi vydáte do světa 
vědeckovýzkumné činnosti nebo za frivolní zábavou, 
doufám, že se nebudete nudit a najdete si v našem 
vydání „to svoje“.
 

Vaše Magdalena Straková
šéfredaktorka
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Výzva pro rozvoj 
naší univerzity

Řada podniků i fyzických osob v době 
krize má problémy a tradičně první 
náklady, které začnou redukovat, 
jsou náklady na vzdělání své či svých 
zaměstnanců. Správnou cestou z krize 
však je udržení konkurenceschopnosti, 
které se dosáhne pouze aplikací stra-
tegického managementu, vytvořením 
a udržením kvalitních lidských zdrojů či 
své vlastní konkurenceschopnosti. Nej-
efektivnějším způsobem reakce na krizi 
jsou, domnívám se, efektivní investice. 
Tedy investice do rozvoje vlastní kvality, 
potažmo do rozvoje potenciálu svých 
pracovníků, a tím se dostáváme k učící 
se organizaci. Učit se znamená nejen 
být na úrovni současné, stávající doby. 

„Učení se“ znamená mít i schopnost 
anticipovat to, co teprve přijde a na co 
bychom měli být přiměřeně připraveni.

Skutečně znamená prostředí vzdělávací 
instituce automaticky i prostředí učící 
se organizace? Samozřejmě nikoliv. 
Pokud existuje představa, že právě z po-
vahy organizace, jakou je univerzita, 
apriorně vyplývá, že bude mít i vyso-
kou afinitu k učení se, je to představa 
přinejmenším naivní.

Právě proto, že personál vysoké školy 
je zpravidla vysoce kvalifikovaný, sklon 
racionalizovat si život nízkou aspirací na 

osobní odborný rozvoj je i tady, nikoliv 
zpravidla, ale přece jen velmi často, 
více než patrný. K tomu se přidává 
i každodenní reálná situace pedagoga 
v učebním procesu, kdy většinu svého 
času prožívá ve formální komunitě, kde 
studenti, alespoň tedy jejich většina, 
jednoduše řečeno, ví méně než jejich 
učitel a jsou v tomto vztahu formálně 
stranou submisivní. Kdo z vás již učil, asi 
zná ten pocit, kdy v sobě máte jakousi 
patentovanou moudrost, i kdybyste 
znalostně byli jen o krok před studenty. 
Navíc i za předpokladu, že by všichni 
vysokoškolští pedagogové působící na 
vysoké škole velmi intenzivně a soustav-
ně usilovali o své sebevzdělávání (což, 

jak jsem již zdůraznila, je fakticky nere-
álné), byla by to, a to opět zdůrazňuji, 
vždy jen sestava „učících se“ jednotlivců, 
ale nikoliv „učící se organizace“.

učící se organizace
Učící se organizaci vždy interpretuje-
me v kontextu s pojmy vzdělanostní 
společnost a celoživotní vzdělávání. 
Vypůjčím si slova Petera Sengeho, guru 
vzdělanostního managementu a autora 
rozvoje konceptu učící se organizace, 
který říká, že učící se organizace je ta-
ková: „ … kde lidé postupně zlepšují své 
schopnosti dosáhnout požadovaných 
výsledků … kde se lidé ustavičně učí, 

Skutečně znamená prostředí vzdělávací 
instituce automaticky i prostředí učící se 
organizace? 

        Bohuslava Šenkýřová
rektorka Vysoké školy finanční a správní

V mnoha diskuzích padají otázky, zda se aktuální ekonomická 
krize dotýká i vysokých škol. Dotkne se jinak veřejných než 

soukromých? Jedny jsou napojeny na státní rozpočet, na druhých 
je hlavní položkou školné. A v ČR ještě v horizontu několika let 
dojde k významnému poklesu počtu „čerstvých“ maturantů.

 Bohuslava Šenkýřová // text
Karel Žitňanský, Daniel hamerník // foto



jak se učit spolu s ostatními … kde lidé postupně objevují, 
jak se podílet na vytváření reality a jak ji mohou měnit.“ 

To rozhoduje a tím se vítězí nad konkurencí. 99,9 % z vás 
bude souhlasit s tím, že toto platí pro podniky a firmy. A co 
vysoké školy? Jsem hluboce přesvědčena, ať diskuze, zda 
vysoká škola je „podnik“ či „něco“ jiného, dopadne jakkoli, že 
pro vysokou školu přechod na proces skutečně (nikoli prokla-
mativně) učící se organizace je z hlediska jejího poslání a role 
ve společnosti rozhodující záležitostí. Vysoké školy, které 

nebudou fakticky učícími se organizacemi, nebudou kvalitní 
a nebudou se moci srovnávat s těmi nejlepšími v Evropě a ve 
světě.

Vysoká škola finanční a správní si tento nelehký „cíl“ (nejedná 
se o jednorázový úkol, který si tzv. odfajfkujete jako splněný), 
trvalý, složitý a permanentní proces, vzala za svůj ještě před 
tím, než se stala univerzitou. 

konkurenční prostředí
Obstát v konkurenčním prostředí, zejména v budoucnosti, 
mohou jen kvalitní učící se VŠ. A to zvlášť platí pro soukromé 
vysoké školy, které nejsou v ČR financovány ze státního roz-
počtu. „Učící se organizaci“ i z vysoké školy vytváří cílevědomá 
a koncepční činnost managementu. Smyslem a cílem manažer-
ských aktivit v tomto směru je nejen docílit orientace individu-
álního studia pracovníků v souladu s posláním a cíli organizace, 
nýbrž, což je pro vysokou školu podstatné, dosáhnout toho, 
aby zvýšení kvalifikace, znalostí a rozvoje schopností jednoho 
pracovníka bylo současně výrazným přínosem, obohace-
ním a inspirací kvalifikačního rozvoje jeho kolegů, studenty 
nevyjímaje. V podmínkách naší univerzity se to projevuje mj. 
v procesním řízení, týmové a projektové práci a promyšleném 
zapojování studentů a absolventů do nich. A také v dlouho-
dobém systematickém zjišťování zpětné vazby od studentů, 
zaměstnanců, absolventů a partnerů školy, která je využívaná 
ke zkvalitňování řízení školy.

Úloha managementu v tomto procesu je zásadní a klade 
na jeho členy zcela mimořádné a značné nároky. Vzhledem 
k vysoké kvalifikaci pracovníků vysoké školy i vzhledem 
k charakteru činnosti vysoké školy, zde nedostačuje perfektní 
zvládnutí standardních manažerských, byť těch nejmoder-
nějších, znalostí, dovedností a metod. Nezbytně nutná je i vy-
soká odborná a v mnoha aspektech vědecká fundovanost, 
a to nejen pokud se týká znalostí, nýbrž i zvládnutí mnohdy 
složitých metod vědecké práce a výzkumných postupů.

Efektivita práce a výkonů organizace se vytváří v rámci obou-
stranně aktivního dialogu mezi pracovníky (vysokoškolskými 
pedagogy) a managementem, do něhož management vkládá 

především cílevědomost, koncepčnost a invenci. Ze strany 
managementu to vyžaduje kromě všeho, co je nutno zajistit 
v každé organizaci, která má být „učící se“, především inspi-
rativní a motivační přístup. Ze strany pracovníků-pedagogů 
úspěšnost tohoto procesu vyžaduje vysoký stupeň osobní 
zainteresovanosti a vstřícnosti, což lze do jisté míry předpo-
kládat, ale nelze s ní automaticky počítat. 

Podobný přístup je ovšem v prostředí vysokých škol poměr-
ně novátorský. A to nemluvím pouze o veřejných vysokých 

školách, které svým napojením na státní rozpočet doposavad 
nebyly nuceny se k vlastnímu rozvoji stavět jako konkuren-
ceschopná organizace v rámci konkurenčního prostředí, ale 
i především o soukromých vysokých školách. Naše univerzita 
má ve své vizi a poslání být kvalitní, otevřenou, dynamickou 
a přátelskou, a stejně jak činíme v tomto čísle Xadonie, bude-
me i v dalších měsících a letech informovat, jak jsme v tomto 
svém „cíli“ postoupili.

05

Xadonia 01/10 téMa Vydání

        Diskuze na zajímavé téma
Bohuslava Šenkýřová a Rudolf Haňka při diskuzi o kvalitě terciárního vzdělávání 
v České republice.

Vysoká škola finanční a správní si tento nelehký „cíl“ (nejedná 
se o jednorázový úkol, který si tzv. odfajfkujete jako splněný), 
trvalý, složitý a permanentní proces, vzala za svůj ještě před tím, 
než se stala univerzitou. 
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Dlouhodobá podpora vědeckovýzkumné činnosti školy a zvlášť 
mladých talentovaných výzkumníků patří mezi priority vedení 

Vysoké školy finanční správní.

Svědčí o tom i vloni v listopadu uza-
vřená druhá soutěž o Cenu  
prof. Františka Vencovského 2009 
pro mladé výzkumníky, tentokrát 
na téma Sociální Evropa – problémy 
a perspektivy.

Počátkem roku 2009 vyhlásila rektorka 
Vysoké školy a finanční a správní Bohu-
slava Šenkýřová již 2. soutěž. Celkem bylo 
přihlášeno dvanáct soutěžních prací, 
v závěrečném kole hodnotil nominační 
výbor čtyři práce. Příspěvky byly posu-
zovány podle následujících kritérií: kore-
spondence zvoleného tématu s tématem 
soutěže, původnost předloženého pří-
spěvku, originálnost a výsledná účinnost 
zvolených vědeckých metod, zhodnocení 

míry dosažení zvolených cílů, předpoklá-
daný přínos pro rozvoj teorie a praxe a na 
základě odborných posudků, které byly 
připraveny respektovanými odborníky ze 
zvolené oblasti. hlavní cena bienále 2009 
nebyla udělena. Důvody, které k tomu 
nominační výbor vedly, vysvětlil ve 
svém příspěvku na mezinárodní vědecké 
konferenci člen nominačního výboru Jan 
Frait z ČNB. Představil současně práci Ka-
teřiny Pavlokové, která obdržela nejvíce 
bodů, a byla jí tak udělena Zvláštní cena 
ve výši 50 000 Kč.

Mezinárodní vědecká konference
Bienále vyvrcholilo již zmiňovanou 
mezinárodní vědeckou konferencí, která 
proběhla dne 27. listopadu 2009 v Kon-

Konference 
Sociální Evropa – 

problémy a perspektivy
helena Sýkorová, Magdalena Straková // text

Daniel hamerník // foto
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gresovém centru České národní banky za 
skutečně mimořádného počtu účastníků. 
V úvodu konference vystoupil i guvernér 
ČNB Zdeněk Tůma, pod jehož záštitou se 
akce konala. Vedle domácích odborníků 
v čele s ministrem financí Eduardem 
Janotou, Jiřím Rusnokem (prezident 
ING PF) a Jaroslavem Vostatkem (vedoucí 

Katedry rozpočtové politiky a manage-
mentu veřejného sektoru VŠFS) vystoupil 
významný britský ekonom, odborník na 
veřejné finance, Nicholas Barr z London 
School of Economics. Podobně jako Jiří 
Rusnok hovořil o významu a principech 
reforem důchodových systémů se zamě-
řením na vybrané země světa. Profesor 
Vostatek přednesl zajímavou přednášku 
o vývojových tendencích sociálního 
zabezpečení, kde se zaměřil především 
na Evropu a Českou republiku.

Šest dýmek profesora Vencovského
Jedním z cílů soutěže je i připomínka 
jména významného českého ekonoma 

a v posledních letech života i vysoko-
školského pedagoga prof. F. Vencov-
ského. U příležitosti konference proto 
Multimediální centrum VŠFS připravilo 
v režii PhDr. Pavla Čírtka životopisnou 
črtu Šest dýmek profesora Vencovského 
aneb Život v růžové. Premiéře přihlížela 
i vdova po zesnulém prof. Vencovském, 

která poskytnutím archivních materiálů 
i osobní výpovědí přispěla k úspěchu 
dokumentu. 

Panelová diskuse
Odpolední program byl věnován pane-
lové diskusi s nejlepšími českými od-
borníky na veřejné finance, demografii, 
důchodové systémy, sociální zabezpe-
čení, pojištění či ekonomické analýzy.

V panelu pod názvem Sociální zabez-
pečení, stárnutí obyvatelstva a udrži-
telnost veřejných financí vystoupili: 
Jiří Král – vrchní ředitel MPSV ČR, 
Drahomíra Vašková – ředitelka od-

boru Evropská unie MF ČR, Vladimír 
Bezděk – generální ředitel AEGON PF, 
David Marek – hlavní ekonom Patria 
Finance, Jitka Rychtaříková – vedoucí 
katedry demografie a geodemografie 
– PřF, Univerzita Karlova, Pavel Dvořák 
– profesor VŠE a výzkumný pracovník 
CESTA VŠFS a Ladislav Průša – ředitel 
Výzkumného ústavu práce a sociálních 
věcí a výzkumný pracovník CESTA VŠFS. 
Diskusi moderovala Bojka hamerní-
ková, prorektorka pro výzkum a vývoj 
VŠFS. Zúčastnění odborníci se shodli, 
že politická rozhodování o veřejných 
financích představují ve svém důsledku 
těžce dosažené konsenzy vládnoucích 
politických stran, které se bohužel vzda-
lují expertním analýzám, prognózám 
a odborným doporučením. 

Odpolední program  
byl věnován panelové diskusi...
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„Publish or perish“
aneb Standardy publikační 

činnosti na VŠFSMojmír helísek // text
www.sxc.hu // foto

 Tato představa je správná. Není však 
úplná, pokud jde o obory, ve kterých 
chceme studentům poskytnout důklad-
né specializované vzdělání. Vysoko-
školský učitel zde nemůže být pouhým 
transmisním článkem v mechanismu 
předávání poznatků. Musí se také 
podílet na vytváření těchto poznatků, 

na jejich hodnocení a rozvíjení. Jinými 
slovy řečeno, musí být schopen tvůrčí 
práce. Musí být schopen sdělit studen-
tům něco sám za sebe. Nikoliv ovšem 

pouze plytké komentáře, nýbrž myšlen-
ky, které obstojí před kritikou odborné 
veřejnosti publikováním článků, knih, 
vystupováním na konferencích. Učenci 
typu Sókrata, jehož myšlenky byly 
zaznamenány pouze jeho žáky, dnes 
nemají perspektivu. „Publish or perish!“ 
(doslova přeloženo „Publikuj nebo 

zhyň!“, srozumitelněji „Publikuj, nebo se 
pakuj!“), říká známé heslo, kterým se řídí 
akademičtí pracovníci v konkurenčním 
světě. 

konFErEnCE 
změny v řízení 
podniků v postkrizovém 
období

26. května 2010 
Kongresové centrum České národní banky, Senovážné nám. 30, Praha 1
Registrujte se do 19. května 2010

www.vsfs.cz/zmenyvrizeni

Práci vysokoškolského pedagoga si většinou představujeme 
jako dlouhé hodiny přednášek a cvičení, na to navazující 

početné skupiny vyzkoušených studentů a mnoho vedených 
diplomových prací. 

Přirozeným důsledkem publikací 
je profesní postup pedagoga, ...
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kdy bude započítán příspěvek ve sbor-
níku z konference, a podobně. 

Vyhodnocení publikační činnosti
Naše dosavadní výzkumná a publikační 
aktivita je na dobré úrovni. Která soukromá 
vysoká škola se může pochlubit čtyřmi 
získanými a úspěšně ukončenými projekty, 
podporovanými Grantovou agenturou ČR 
a dvěma běžícími projekty GA ČR? Standar-
dy publikační činnosti by měly tyto výsled-

ky dále zlepšovat. Jejich dosahování bude 
vyhodnoceno a projednáno na katedrách 
a ve vedení univerzity. Věřím, že srovnání 
úspěšných a méně úspěšných pracovišť 
a jednotlivých pedagogů bude stimulovat 
výzkumnou a publikační činnost. 

Xadonia 01/10 Věda a VýzkuM

        Publikace pedagogů VŠFS
Standardy vědeckovýzkumné a publikační 
činnosti jsou novým nástrojem i měřítkem.

Přirozeným důsledkem publikací je pro-
fesní postup pedagoga, věhlas a úspěch 
jeho pracoviště. Vysoká škola finanční 
a správní žádá od svých pedagogů, aby 
šli touto cestou. Proto byl již delší dobu 
připravován a v nedávné době schválen 
návrh minimálních požadavků na tvůrčí 
činnost akademických pracovníků, přes-
něji řečeno Standardy vědeckovýzkum-
né a publikační činnosti. 

Standardy publikační činnosti
Standardy určují minimální roční poža-
davky na publikace pedagogů, a to di-
ferencovaně podle jejich akademických 
hodností. Připomeňme si raději, že ne 
všichni pedagogové jsou „profesoři.“ 
Jde o hodnosti asistent, odborný asis-
tent, docent a profesor. Od profesora, 
který má méně výuky, se očekává, že 
bude publikovat dvakrát více, než asis-
tent. Jak ale měřit množství publikací? 
Samozřejmě není možné sčítat krátké 
články společně s odbornými kniha-

naberte nový kurz, 
na setkání 
abSolVEntů

Netradiční setkání absolventů, pedagogů, vedení a příznivců školy 
na parníku Vyšehrad, spojené s plavbou po Praze a zajímavým programem.

kontaktní osoba: 
miroslava.pelantova@vsfs.cz

18. 5. 2010 | 19:00 – 22:00 hod.

www.vsfs.cz 

mi. Proto jsme vytvořili dva přístupy. 
Zaprvé bodové hodnocení publikací 
podle jejich náročnosti, zadruhé počty 
publikací, rozdělených do dvou katego-
rií. Ke splnění minimálních požadavků 
stačí splnit jedno z těchto dvou kritérií. 
Například profesor musí dosáhnout 
alespoň 12 bodů nebo alespoň dvou 
náročnějších a jedné méně náročnější 
publikace. Standardy dále obsahují 
bodové hodnocení jednotlivých typů 

publikací a jejich rozčlenění do zmíně-
ných dvou kategorií, včetně podrobné 
specifikace – co je to článek v časopisu 
impaktovaném nebo recenzovaném, 
jaké požadavky musí splnit odborná 
kniha a jaké požadavky má učebnice, 

Od profesora, který má méně výuky, se 
očekává, že bude publikovat dvakrát více, 
než asistent.
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Příspěvek VŠFS k výzkumu názorů
na reklamuDušan Pavlů // text

noc reklamožroutů
Stalo se novodobou tradicí, že stejně 
jako v předchozích 3 letech, tak i kon-
cem října 2009 opět realizoval vý-
zkumný tým studentů marketingových 
komunikací z 2. a 3. ročníku bakalářské-
ho a 1. ročníku magisterského stupně 
Vysoké školy finanční a správní pod 
vedením doc. PhDr. Dušana Pavlů, CSc., 
výzkum názorů na reklamu mezi účast-
níky přehlídky soudobé filmové reklamy 
z celého světa Noc reklamožroutů. 

Díky dobré dlouholeté spolupráci s mar-
ketingovou manažerkou společnosti Pa-
lace cinemas Praha Bc. Petrou Lamlovou 
tak mohlo 23 studentek a studentů za 
výzkumnou práci bezplatně zhlédnout 
více než 500 reklamních spotů z celého 
světa v souhrnné stopáži 5,5 hodiny 
a účastnit se doprovodného programu. 

Přehlídka reklamní tvorby
Každoročně jsou tyto více než pětihodi-
nové světové přehlídky reklamní filmové 
tvorby charakteristické hlavním tématem. 
V roce 2009 jím byly celebrity v reklamě, 
vedlejšími tématy pak největší muzikálo-
vé legendy, to nejlepší z polské reklamy, 
reklama o americkém snu, Bill Gates 
a Microsoft v reklamě, sociální a humani-
tární spoty, automobilová reklama.

Za dvě a půl hodiny získalo 23 stu-
dentů 483 rozhovorů (6 meritorních 

otázek o soudobé reklamě a 4 otázky 
identifikační) mezi 3000 přicházející-
mi návštěvníky, což činí 16,1 % celku. 
Z výzkumu jsou k dispozici některé 
výsledky: 

Motivace návštěvy 
noci reklamožroutů (%)

Praha

Kvůli filmové reklamě 57,6

Kvůli jiné zábavě 15,6

Setkat se s přáteli 10,3

Jiné důvody 12,0

Neměl jsem jiný program  2,5

Na doprovodný program  1,0

Získat nové kontakty  1,0

● 53,4 % návštěvníků akce Noc rekla-
možroutů 2009 v Praze byly ženy.

● Nejsilnějším návštěvnickým seg-
mentem byla věková skupina 20 – 29 
let (59 %, následovaná skupinou ve 
věku 30 – 44 let) 24,2 %.

● Noc reklamožroutů navštívila převa-
ha lidí s ukončeným vyšším vzdě-
láním – 46,0 % s maturitou (2008 
– 46,1 %) a 41,8 % (2008 – 42,5 %) 
s vysokoškolským diplomem.

● Pouze necelá třetina – 30,4 % (2008 
– 34,4 %) dotázaných patří k odbor-
níkům, jejichž profese je úzce spjata 
s reklamou, 69,4 % (2008 – 65,6 %) ná-
vštěvníků jsou laičtí příznivci reklamy.

 
● 73 % respondentů reklama v kinech 

vůbec a spíše nevadí, 21,5 % spíše 
a velmi vadí a 5,5 % je to jedno. 

● 81,6 % respondentů soudí, že v době 
krize musí být udržena reklama ve 
stejné intenzitě, jako byla před krizí, 
a ještě posílit.

Struktura návštěvníků 
podle věku (%)

Praha

2008 2009

15 – 19 let  7,5 12,4

20 – 29 let 62,3 59,0

30 – 44 let 25,5 24,2

45 – 59 let  4,4  3,5

60 let a více  0,3  1,0

● Na Noc reklamožroutů v roce 2009 
návštěvníci ponejvíce přicházeli – 
57,6 % – kvůli filmové reklamě.

● 20 % návštěvníků bylo již na před-
chozí Noci reklamožroutů 2008, na bu-
doucí Noc reklamožroutů 2010 určitě 
přijde 24,1 % a spíše přijde 29,7 %.

Rok 2008

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rok 2009 30,40% 69,60%

34,40% 65,60%

        Odbornost návštěvníka

Odborník, jehož profese je spjata 
s reklamou
Laik, příznivec reklamy

Xadonia 01/10 Věda a VýzkuM Xadonia 01/10 Věda a VýzkuM
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Je diskuze o zavedení eura 
aktuální?

Přijetí eura je jedním z ústředních témat obnovení ekonomického 
růstu v příštím období.

Arnošt Klesla // text
Daniel hamerník // foto

+1,2 %, Maďarsko -6,5 %, a Finsko -6,9 %, 
Rakousko -3,7 %, Slovensko -5,8 %), které 
nesvědčí o příliš silném efektu jednotné 
měny na stabilizaci ekonomického růstu. 
Balík měnových problémů české koruny 
a eura byl podrobně rozebrán v pasáži 
kritizující jednostranné pohledy na tento 
složitý problém pod názvem: Je „kurzový 
egoismus“ pro ČR výhodný? Na závěr 
rozebral doc. Dědek často publikovanou 
problematiku kritiky zastaralosti Maast-
richtských kritérií pro přijímání členských 
zemí společenství do eurozóny. 

Studentské příspěvky
Po krátké přestávce pokračoval program 
fóra krátkými příspěvky a prezentacemi 
studentů VŠFS, kteří se v tomto semestru 
připravují na obhajobu svých závěreč-
ných prací na téma zavedení eura v ČR. 
Ke každému příspěvku proběhla zajímavá 
diskuze, kterou moderoval hlavní organi-
zátor celé akce doc. Ing. Mojmír helísek, 
CSc., prorektor pro výzkum a vývoj VŠFS. 
Z jejího průběhu je třeba zmínit příspěv-
ky studentů Miroslavy Přibilové „Vývoj 

kurzové politiky ČNB, devizová regulace, 
měnová krize“, Petry Filipové „Zavede-
ní eura v České republice“, Drahomíry 
Kovácsové „Řecko – Achillova pata EMU“, 
Daniela Kroba „Odhad firemních výdajů 
na zavedení eura“, Karla Jareše „Připrave-
nost podnikových informačních systé-
mů na zavedení eura v ČR“ a studenta 
Václava Kytky „Kurzové přepočty projektů 
ze strukturálních fondů.“ 

Ke každému příspěvku studentů disku-
tovali i další účastníci fóra z řad studentů 
a pedagogů naší školy i ekonomických 

odborníků České společnosti ekono-
mické, která byla spolupořadatelem 
tohoto odborného setkání. Vystoupení 
studentů i následující diskuzní příspěvky 
měly velmi dobrou teoretickou úroveň 
i odborný obsah. Významným přínosem 
pro úroveň diskuze byly i doplňující 
otázky docenta Dědka, který v reakci 
na jednotlivé diskutované problémy 

ještě značně rozšířil pohled účastníků 
fóra o další informace, daleko za rámec 
úvodní přednášky. 

na závěr
Studentské diskuzní fórum bylo 
připraveno pro studenty, pedagogy 
i odbornou veřejnost jako příspěvek 
VŠFS k aktuálnímu tématu. Jeho průběh 
i výsledky obsažné odborné diskuze roz-
šířily znalosti studentů a mohou přispět 
i ke zvýšení úrovně a kvality závěrečných 
prací, a stálo by za úvahu opakovat tuto 
odbornou akci každoročně.

        doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Hostem fóra byl doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc., 
národní koordinátor zavedení eura v ČR.

Současná Fischerova vláda se přiklání 
k urychlenému vstupu do eurozóny, 
ale ani úsporný balíček ministra janoty 
obsahující opatření k úsporám ve veřej-
ných rozpočtech nedokáže dát kratší 
perspektivu obnovy plnění maastricht-
ských kritérií, než za pět let. je tedy 
dnes vůbec namístě diskutovat o přijetí 
eura a jaká jsou řešení aktuálních pro-
blémů spojených s tímto procesem? 

Odpověď na tyto otázky se pokusilo hle-
dat i Studentské diskuzní fórum, které 
proběhlo na téma „Je diskuze o zavedení 
eura aktuální?“ 17. února 2010 v aule 
Vysoké školy finanční a správní. 

Přednáška národního koordinátora 
pro zavedení eura
hostem fóra byl odborník nadmíru 
povolaný – doc. Ing. Oldřich Dědek, 
CSc., národní koordinátor zavedení 
eura v České republice, který vystoupil 
v úvodu s příspěvkem „Česká debata 
o přínosech a nákladech eura z pohledu 
světové hospodářské krize“. Přednáška 
mířila přímo k jádru problému, kterým 
je doznívající rozdělení české politické 
scény, odborné ekonomické veřejnosti 
i podnikatelských kruhů na dva takřka 
nesmiřitelné tábory zastánců a odpůrců 
zavedení eura v České republice. Docent 
Dědek ilustroval tuto kontroverzní dis-
kuzi na konkrétních okruzích problémů. 
Mezi pozitivními efekty členství v euro-
zóně na jedné straně uvedl výhody, které 
nazval „nezviditelněnými benefity“ (ne-
existence kurzových spekulací, absence 
„kompetitivních devalvací“, přínosy pro 
českou ekonomiku obchodně i kapi-
tálově propojenou s vnitřním trhem 
EU). Na stranu druhou bylo mimořádně 
zajímavé sledovat porovnání propadů 
hDP v ekonomikách zemí mimo euro-
zónu a s eurem při překonávání finanční 
a ekonomické krize (ČR -4,8 %, Polsko 

... i následující diskuzní příspěvky měly velmi 
dobrou teoretickou úroveň i odborný obsah.
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Katedra marketingové komunikace
zkoumala euro

Euro – společná měna Evropské unie je trvale předmětem 
diskuzí zejména politické a ekonomické reprezentace naší země.

Kdy ji přijmout, co je potřeba splnit, jaká kritéria musíme 
respektovat atd. – to jsou otázky, které běžného občana příliš 

nezajímají.

Dušan Pavlů // text
www.sxc.hu // foto

Pro něj je podstatné, zda mu euro 
usnadní život, nebo zkomplikuje. 

V rámci příprav přijetí této společné 
měny probíhají nejrůznější organizační 
a analytické poznávací práce na Minis-
terstvu financí ČR, zejména v útvaru 
národního koordinátora pro zavedení 
eura, doc. Ing. Oldřicha Dědka, CSc. (in-
formace o jeho přednášce na VŠFS viz 
strana 12). Ve spolupráci s prorektorem 
VŠFS doc. Ing. M. helískem, CSc., se po-
dařilo na MF ČR získat grant na výzkum 
znalostí a obecnějších názorů, tedy 
faktické vědomostní úrovně, objemu 
i kvality informací o společné měně Ev-
ropské unie – euro a představ o různých 
možnostech zapojení tematiky společ-

né měny do školní výuky mezi žáky  
6. – 9. tříd základních škol na celém 
území České republiky. 

Výzkum katedry
Přípravu projektu výzkumu, vlastní 
obsah a formu dotazníků, terénní šet-
ření a textaci závěrečné zprávy – tedy 
výzkum na klíč – realizovala v květnu 
až říjnu 2009 Katedra marketingové 
komunikace Vysoké školy finanční 
a správní. Vedoucím týmu byl D. Pavlů. 
Dotazník obsahoval 33 meritorních  
a 3 identifikační otázky – pohlaví, třída, 
místo školy. 

● Na otázky odpovídalo 3620 žáků 
6. – 9. tříd ze 42 základních škol 
v České republice. 

● Ve výzkumném vzorku bylo 48,7 % 
chlapců a 51,2 % děvčat, 0,1 % po-
hlaví neuvedlo.

● Průměrně z jedné školy odpovídalo 
86 žáků 6. – 9. třídy.

Ve výzkumu byli zastoupeni responden-
ti podle místa sídla školy v této struk-
tuře: základní školy z okresních měst – 
26,4 %, základní školy z krajských měst 
31,0 %, školy z ostatních sídel 42,6 %.
3620 dotazníků bylo zpracováno pro-
gramem SPSS pro PC a data byla třídě-

na v 1. stupni pro všechny znaky a pro 
některé znaky (kde to mělo statistický 
a poznávací význam), ve 2. stupni podle 
znaku věk žáka – navštěvované třídy 
a velikost sídla školy – krajského města, 
okresního města a menšího města, než 
je okresní, nicméně takového, které je 
ve svém regionu důležitým centrem. 
Zároveň byly vypsány všechny volné 
odpovědi na otevřené otázky, kterých 
bylo ve výzkumu značné množství: cel-
kem 25. Takový objem volných odpově-
dí je v kvantitativním šetření nebývalý, 
ovšem výzkumníkům i zadavateli šlo 
především o zjištění maximálně širo-

        Jednotná evropská měna euro
je oficiálním platidlem v 16 z 27 států Evropské 
unie (těchto 16 států tvoří eurozónu) a v šesti 
dalších zemích mimo EU.

Zároveň byly vypsány všechny volné 
odpovědi na otevřené otázky, kterých bylo ve 
výzkumu značné množství: celkem 25. 
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kého spektra názorů žáků základních škol na různé otázky, 
které se spojují s novou společnou měnou – eurem. 

Výsledky výzkumu
Výzkum přinesl velké množství informací, které svědčí o tom, 
že žáci základních škol sledují tematiku eura, zajímají se 
o jeho přijetí, mají některé vlastní praktické zkušenosti s jeho 
použitím na dovolené a na výletech do sousedních zemí 
eurozóny. Zároveň inicioval celou řadu možností, jak orga-
nicky zapojit tuto tematiku společné měny do školní výuky, 

kde všude lze aplikovat myšlenky evropské spolupráce, jaké 
předměty jsou pro tuto aplikaci vhodné. Přinesl podněty 
pro další úvahy o tematice PR materiálů, které bude nutné 
v rámci komplexní propagační kampaně před přijetím eura 
v ČR realizovat. 

závěrem
Výzkum přinesl MF ČR potřebné informace a není sporu 
o tom, že bude jedním z výchozích podkladů pro formulaci 
komunikační strategie k cílové skupině starších školních žáků. 

Podívejme se ve stručnosti alespoň na některé 
výsledky:
● 96, 3 % respondentů správně identifikuje euro jako peníze. 

● Problematická je ovšem reálná znalost zemí, které jsou 
součástí eurozóny a kde se již skutečně platí měnou €. 

● Vlastní praktická zkušenost žáků s euromincemi a euro-
bankovkami, vyjádřená slovy, že již je někdy měli v ruce, 
je vysoká: tato osobní zkušenost je od 90,1 % v menších 
sídlech typu ostatní, přes okresy 93,9 %, po krajská sídla 
základních škol s 94,2 %. 

● Výzkum zjistil, že žáci jen v necelé třetině odpovědí soudí, 
že země, které zavedly euroměnu, mají nějaké výhody. 
Mezi nejčastějšími výhodami uváděli, že si nemusí jejich 
občané měnit peníze při cestování, nižší ceny zboží 
v zemích s €, jsou významné pro platby podnikatelů apod. 
Téměř pětina je přesvědčena, že výhody z plateb v eurech 
nejsou žádné. 

● Žáci základních škol v poměrně značné míře mají praktic-
kou osobní zkušenost s platbou v eurech. 71,7 % uvedlo, 
že již v zahraničí platili touto měnou, 12,4 % uvedlo, že 
takto platili jejich rodiče. Existují zde významné statistické 
rozdíly mezi touto zkušeností dětí z krajských a okresních 
měst a dětí z ostatních sídel: až 13 %. 

● Pouze o něco více než jedna třetina respondentů soudí, že 
země, které už mají €, jsou lepší, silnější a vyspělejší, než 

ty, které € ještě nemají. To je nízká míra informovanosti, 
která ústí v téměř poloviční zastoupení názoru, že země 
s € měnou měly více štěstí a nejsou lepší než ostatní. 

● Zajímavé a inspirující jsou představy dětí o tom, co Česku 
zavedení eura přinese dobrého. Vedle značně vyzrálých 
sdělení, která realisticky hodnotila přínosy měny euro, zde 
byly prezentovány také některé poměrně pesimistické 
názory – zdražování, zmatek, nic dobrého to nepřinese, 
ztráta kultury, menší platy, dokonce i nechuť přijímat 

euro jako novou měnu, atd. Stejně tak vyznívá tematika 
celé poloviny odpovědí na otázku, čeho by se žáci báli při 
zavedení eura v České republice. Bude nutné velmi citlivě 
– zejména na pozitivních příkladech ze zemí eurozóny, 
hlavně Slovenska, které je v dětských odpovědích často 
zmiňováno – prezentovat zbytečnost takových obav. Za 
velmi zajímavou považujeme dětskou prezentaci sociál-
ně laděných obav – podvody, okrádání dětí, starých lidí, 
Romů – vyplývajících z neznalosti měny, neschopnosti 
spočítat si útratu, vrácení peněz apod. 

● Myšlenka společné a jednotné měny v Evropě je pozitiv-
ně přijímána nadpoloviční většinou respondentů, ovšem 
44,1 % respondentů soudí, že myšlenka společné měny 
a zrušení národních měn není dobrá. 

● Významná zjištění přinesly odpovědi na otázky, které 
zjišťovaly hlavní informační zdroje – tiskové, rozhlasové, 
televizní a internetové – této části mladé generace. Před-
stavují určité vodítko preferovaných titulů, stanic a we-
bových stránek, které by zřejmě bylo vhodné využívat, 
protože jsou respondenty hojně navštěvovány a lze před-
pokládat, že se tyto údaje týkají obecněji starších žáků 
základních škol v ČR. Globálně řečeno – nejvíce informací 
o € získávají žáci od rodičů, z televize, internetu a novin. 

Xadonia 01/10 Věda a VýzkuM Xadonia 01/10 Věda a VýzkuM

Výzkum přinesl velké množství informací, které svědčí o tom, 
že žáci základních škol sledují tematiku eura, zajímají se o jeho 
přijetí, mají některé vlastní praktické zkušenosti s jeho použitím 
na dovolené a na výletech do sousedních zemí eurozóny.



14

Xadonia 01/10 ProjEkty Xadonia 01/10 ProjEkty

Univerzita 3. věku patří k nejdlouhodobějším a nejúspěšnějším 
projektům, které realizuje studijní středisko Vysoké školy 

finanční a správní v Mostě. 

se jedná o program mimořádně úspěš-
ný, naznačují i následující čísla: Z počtu 
sto dvaceti šesti přihlášených seniorů 
úspěšně ukončilo jeden kurz osmdesát 
sedm osob, dva kurzy třicet pět osob 
a po dvou účastnících dokončilo kurzy 
tři nebo čtyři. Celkem patnáct zájemců 
využilo nabídky bezplatných kurzů Infor-
mačního centra Europe Direct Most.

Slavnostní předání osvědčení
Již několik týdnů poté proběhlo 
i slavnostní předávání osvědčení třiceti 
dvěma absolventům kurzů výpočetní 

techniky a anglického jazyka, které 
pod garancí studijního střediska Most 
a finanční podpory Města Dubí zajišťuje 
Gymnázium Jana Amose Komenského 
s.r.o. v Dubí u Teplic. Do dalšího semest-
ru je přihlášeno již čtyřicet jedna účast-
níků z regionální působnosti města Dubí.
Předání osvědčení představuje i víta-
nou možnost zjistit zpětnou vazbu od 
jednotlivých účastníků. Pořadatelé kurzů 
byli absolventy pochváleni za skvělou 
organizaci a mohou se zamyslet nad 
konkrétními připomínkami k náplni jed-
notlivých kurzů. Jedna z nejvěrnějších 
účastnic, paní Semanová, která absolvo-
vala již šest cyklů, by například v kurzech 
cizích jazyků preferovala více konverzaci 
před gramatikou. Všichni oslovení potvr-
dili svůj zájem o další cyklus.

Ten byl ostatně v Mostě zahájen již  
19. února 2010, probíhá vždy v dopoled-
ních pátečních hodinách a bude ukončen 

21. května 2010. V novém cyklu pokra-
čuje všech jedenáct základních kurzů. 
Ke změně tak došlo pouze v tématech 
bezplatných přednášek IC ED. Nově je 
zařazena Lisabonská smlouva a proble-
matika společné měny v Evropské unii.

       Slavnostní předání v Dubí
Při slavnostním předání osvědčení absolven-
tům Univerzity 3. věku v Dubí zleva ředitelka 
dubského gymnázia Jaroslava Turková, ředitel 
studijního střediska Most VŠFS, o.p.s., Josef Švec 
a Petr Pípal, starosta Dubí.

       Slavnostní předání v Mostě
K předání osvědčení v Mostě blahopřejí (zleva) 
Jiří Kurcin – náměstek primátora města Mostu, 
Miloslava Kučerová – zástupce United Energy, 
a.s., a ředitel studijního střediska Most VŠFS, 
o.p.s., Josef Švec.

Vyjma organizace celého projektu 
poskytuje středisko i zázemí učeben 
a lektorů. na finančním zajištění 
participuje několik významných 
nejen regionálních partnerů, jako je 
Statutární město Most, Město litví-
nov, united Energy, Svaz důchodců Čr 
a První mostecká a.s.

trocha historie
První zájemce uvítala Univerzita 3. věku 
již v roce 2006. Od té doby jí prošla řada 
seniorů, kteří získali nejenom vzdělání 
v nejrůznějších oblastech, ale posílili 

a rozšířili i své sociální vazby, které 
tvoří jeden z klíčových ukazatelů kvality 
života. Podobné projekty představují 
a vzhledem ke stárnutí české populace 
budou stále více představovat význam-
nou možnost, jak seniory trvale zapo-
jovat do aktivního života a poskytnout 
jim i ve stáří smysluplnou náplň volného 
času.

Současnost
Dne 12. února 2010 byl zakončen již 
osmý cyklus projektu slavnostním 
předáním osvědčení. Cyklus probíhal od 
2. října do 15. ledna v jedenácti kurzech 
výpočetní techniky, anglického a němec-
kého jazyka, cestování a dějin kultury. 
Do programové nabídky byly navíc 
zařazeny tři přednášky Informačního 
centra Europe Direct Most (IC ED) věnu-
jící se základům Evropské unie, institu-
cím a právu v Evropské unii a přístupu 
Evropské unie ke změnám klimatu. Že 

Z počtu sto dvaceti šesti přihlášených 
seniorů úspěšně ukončilo jeden kurz 
osmdesát sedm osob...

Univerzita 3. věku
zakončila svůj osmý cyklusVáclav Kohout // text

Archiv // foto
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Zpráva č. 1 o realizaci
projektu MULTI

Realizační tým VŠFS v čele s PaedDr. Miroslavem Luczkou 
zahájil v červnu 2009 tříletý projekt nazvaný Multiplikační efekty 
postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků 
v regionálních podmínkách, který je realizován s finanční podporou 

Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Jaroslava Barbara Sporková // text
Archív // foto

Jeho cílem je systematické zvyšování 
inovačního potenciálu středočeských 
a severočeských vědců, manažerů ve 
výzkumu, akademických pracovníků, 
doktorandů a vysokoškolských studen-
tů se zájmem o výzkum a vývoj. hlavní 
snahou projektu je vytvořit a realizovat 
interaktivní vzdělávací program, který 
umožní cílové skupině zvýšit své kom-
petence v oblasti projektového řízení.
Vzdělávací program se skládá z těchto 
šesti vzdělávacích bloků, které se vzá-
jemně doplňují: 

●	 Rozvoj kompetencí výzkumných 
pracovníků 

●	 Rozvoj lidských zdrojů ve vědě  
a výzkumu

●	 Základy projektového řízení
●	 Šíření výsledků výzkumu a vývoje
●	 Transfer technologií a metodika po-

souzení hodnoty inovace
●	 Vytváření kvalitních týmů výzkumu 

a vývoje a jejich další rozvoj.

Všechny vzdělávací bloky (které se dál 
člení do řady vzdělávacích modulů) 
jsou postupně zpracovány do podoby 
studijních textů tvořících distanční 
oporu prezenční výuky. Role auto-
rů textů a současně lektorů se ujali 
významní odborníci mající jak rozsáh-
lé teoretické znalosti, tak i praktické 
zkušenosti. 

zahájení programu
Dne 11. února 2010 bylo zahájeno 
v prostorách VŠFS Most za účasti pro-
rektora RNDr. Petra Budinského, CSc., 
pilotní ověřování celého vzdělávacího 
programu. Mezi posluchači byli zaměst-
nanci Výzkumného ústavu hnědého 
uhlí, a.s., Univerzity J. E. Purkyně, aka-
demičtí pracovníci VŠFS a řada vysoko-
školských studentů.

zapojení posluchačů do projektu
Významnou inovací projektu je způsob 
zapojení posluchačů do projektu tvorby 
vzdělávacího programu. Každý poslu-
chač má nejenom povinnost seznámit 
se před zahájením přímé výuky s rele-
vantním studijním textem umístěným 
na chráněných webových stránkách 
projektu, ale musí jej i zhodnotit (pre-
test). Další hodnocení vzdělávacího mo-
dulu, včetně výkonu lektora, posluchači 
zpracovávají bezprostředně po vzdě-
lávací akci. Třetí kolo jejich zapojení 
do projektu v roli hodnotitelů spočívá 
v následném zhodnocení konečné 
podoby studijního textu, který je jeho 
autorem upraven na základě zkušeností 
získaných jak v průběhu přímé výuky, 
tak připomínek vzešlých z pre-testů.

Pro zahájení vzdělávání byl vybrán blok 
nazvaný Základy projektového řízení, 
jehož pět vzdělávacích modulů bylo 
realizováno v průběhu tří vzdělávacích 

dní. V současnosti máme za sebou 
i výuku vzdělávacího bloku Transfer 
technologií a metodika posouzení 
hodnoty inovace a vzdělávacího bloku 
Šíření výsledků výzkumu a vývoje. 

Dosavadní výsledky hodnocení vzdělá-
vacího programu ze strany posluchačů 
(pre-testy a hodnocení přímé výuky) 
jsou skvělé. Průměrné hodnoty ve všech 
sledovaných kritériích se na stupnici 1 
(nejlepší) – 5 (nejhorší) pohybují v roz-
pětí 1 až 2. 

Pilotní ověření vzdělávacího programu 
bude ukončeno v červnu 2010. Poté za-
hájíme přípravy na realizaci dalších běhů 
vzdělávacího programu MULTI, které 
budou probíhat v akademickém roce 
2010/2011 jak v Mostě, tak i na Kladně.

Více informací naleznete zde:
www.vsfs.cz/multi
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Ples 2010
Bohatý program se pomalu stává tradicí společných plesů 
Vysoké školy finanční a správní a Bankovní akademie.

Magdalena Straková // text
Daniel hamerník // foto

Žofín nabídl v sobotu 9. ledna 2010 
skvělou zábavu s osvědčenými hity 
dalibora jandy, u písní v podání 
studenta VŠFS a vítěze jedné z řad 
Superstar zbyňka drdy či vycházející 
hvězdy slovenské pop music Viki 
Matušovové nebo při návratu do éry 
beatles spolu s kapelou brouci band.

Večerem netradičně provázela spolu 
s moderátorem a studentem VŠFS Petrem 
Lesákem rektorka školy Bohuslava 
Šenkýřová, která se podle vlastních 
slov v roli moderátorky cítila jako ryba 
ve vodě. Na zvědavou otázku, co se 
chystá na příští rok, odpověděla: „Už 
jsme se radili, ale na sto procent není nic 

rozhodnuto. Myslím, že to bude muž, můj 
pan božský… Tak se těšte a určitě přijďte!“ 

Návštěva „prvního“ plesu nadchla 
i studenty primy Gymnázia BAG8, 
zeptali jsme se jich, jak se jim ples líbil:

adam Slavík
Zažil jsem svůj první ples. Moc se mi líbil. 
Byla tam spousta zpěváků a zpěvaček 
a dokonce i imitace Beatles. Ples se 
zakončil diskotékou (tedy alespoň pro 
mne), kterou si všichni užili.

lucie Havlíková
Velice mě zaujaly šaty, které měly matu-
rantky. Měly i krásné účesy. Opravdu jsem 

si to užila.… Byla bych ráda, kdybych se 
mohla zúčastnit dalšího plesu.

Filip Hrouda
Byli jsme hezky oblečeni, holky měly moc 
hezké účesy. Moc jsem si to užil. Po desáté 
hodině se rozjela retro párty. Byli jsme 
moc zvědaví, co tam budou hrát, a hráli 
celkem dobře. Moc jsem si to užil. I když 
jsem šel domů trochu unavený a ospalý.

klára kubíčková
Ples byl moc pěkný a zábavný. Měla jsem 
tam dvě kamarádky ze základní školy, 
takže jsme si to tam užívaly… Dokonce 
tam byl i děda, takže jsem si s ním zatan-
covala… Byl to ten nejlepší ples na světě.
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Pavla Topolánková, Zbyněk Nejezchleba // text
hana Ambrožová, Daniel hamerník, www.sxc.hu // foto Události

Krátké zprávy z VŠFS

Prezentace výsledků vědeckovýzkumné práce 
Vysoké školy finanční a správní a jejího Centra pro 
ekonomické studie a analýzy mající bezprostřední 
význam pro českou důchodovou reformu proběhla 
25. února 2010 na semináři pořádaném profesorem 
Jaroslavem Vostatkem, vedoucím Katedry rozpočtové 
politiky a managementu veřejného sektoru.
V reprezentativních prostorách Grand hotelu 
Bohemia v Praze se sešla řada významných 
odborníků ze zainteresovaných ministerstev, 
vysokých škol i soukromých finančních institucí. 
Zazněla řada tezí kalkulujících se skutečností, že 
Světová banka upustila od politiky privatizace 

veřejných penzijních systémů a již od roku 2003 pro 
členské země EU doporučuje zavést moderní systém 
sociálního pojištění, známý pod zkratkou NDC. 
Moderování akce se zhostil prorektor VŠFS doc. Milan 
Kašík. 
Velký zájem vzbudil i navazující večerní katedrální 
seminář „Panevropský penzijní systém aneb od 
Bismarcka k Bismarckovi“, konaný na půdě VŠFS  
1. března 2010. Panevropský penzijní systém je 
název výše uvedené koncepce Světové banky, která 
by měla nahradit již málo efektivní tzv. otevřenou 
metodu koordinace, používanou EU i na úseku 
penzijní politiky.

Seminář Výsledky vědeckovýzkumné práce VŠFS na úseku penzijní 
teorie a politiky 

Přednáška profesora Ing. Karla Dyby, CSc., 
velvyslance České republiky v OECD (Organisation 
for Economic Cooperation and Development – 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 
na téma „OECD, co dělá a jak funguje v měnícím se 
světě“, se uskutečnila 23. února 2010 v Kongresovém 
centru Vysoké školy finanční a správní za velkého 
zájmu studentů i zaměstnanců.
V prvním tematickém bloku hovořil profesor Dyba 
o postavení OECD v měnícím se světě od založení 
organizace původními 20 zeměmi západní Evropy, 
USA, Kanady a Turecka přes 60. a 70. léta dvacátého 
století do současnosti.

Aktuálními příklady spolupráce ČR (členství od 
r. 1995) a OECD se vystupující zabýval ve druhé části 
přednášky. Připomeňme si, že v roce 2009 během 
konání Semináře o terciárním vzdělávání a expertize 
OECD navštívili za účelem odborné diskuze 
examinátoři OECD VŠFS.
Poslední blok před diskuzí věnoval profesor Dyba 
OECD a ekonomické recesi/krizi, kdy poukázal na to, 
že mimořádná situace vyžaduje individualizovaný 
fiskální stimul, hovořil o velmi křehkém oživení 
světové ekonomiky či se zabýval obnovením 
rovnováhy v mezinárodním obchodě revalvací čínské 
měny. 

Přednáška profesora Karla Dyby k OECD

Dlouhodobě připravovaná a očekávaná přednáška 
profesora Rudolfa haňky na téma „Cambridgeský 
fenomén“ se uskutečnila 17. března 2010 v sále 
Kongresového centra Vysoké školy finanční a správní.
Rudolf haňka se v úvodu prezentace zaměřil na 
otázku získání financí, které byly základem proměny 
Cambridge v nejlepší podnikatelskou univerzitu. 
Vedení Cambridgeské univerzity si uvědomilo, že 
v rámci propojení podnikání a vysokého školství je 
nutné podpořit transfer technologií a zajistit ochranu 
duševního vlastnictví, což nikterak neohrožuje 
akademické hodnoty. Profesor haňka dále poukázal 
na okolnost, že na Cambridgeské univerzitě je 

mnoho profesorů placeno průmyslovými podniky 
nebo granty. Akademici tu mají také určený věk pro 
odchod do důchodu, a univerzita je tak neustále 
obnovována „novou krví“. V rámci diskuze se profesor 
haňka pokusil odpovědět na otázku, zda by mohl 
být Cambridgeský fenomén uskutečněn i v českých 
podmínkách. Zdůraznil, že na našich univerzitách 
nechybí nápady a odborníci, problém vidí spíše 
v rovině kulturní, legislativní a institucionální. 

*Cambridgeským fenoménem bývá nazýván obrovský 
rozvoj průmyslových technologií v okolí Cambridge 
v návaznosti na aktivity tamní univerzity.

Přednáška prof. Ing. Rudolfa Haňky, MA, Ph.D.  
o „Cambridgeském fenoménu“*
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Události
Krátké zprávy z VŠFS V současné době se ve zvýšené míře opět 

objevují dotazy od studentů a zaměstnanců 
školy na téma třídění odpadů. Třídí tedy VŠFS 
odpady? Chová se škola ekologicky? Odpověď 
zní: ano, třídíme. VŠFS sídlí zejména ve starých, 
památkově chráněných budovách, v nichž 
platí nejpřísnější požární předpisy. V souladu 
s dodržováním striktních požárních předpisů proto 
neobjevíte na chodbách budov žádné nádoby na 

třídění odpadu. Vše se odehrává v suterénních 
prostorách budov ve vyčleněných místech, kde 
naši zaměstnanci provozního oddělení odpad 
roztřídí. Následně je tříděný odpad průběžně 
likvidován. Zůstávají samozřejmě i další otázky, 
třeba jak se škola vypořádává se starými bateriemi, 
ale i to je zajištěno. Speciální kontejner je umístěn 
na pracovištích odboru IT. Tématu se budeme 
věnovat i v dalších vydáních našich periodik.

VŠFS se chová ekologicky

Vysoká škola finanční a správní každoročně 
vyhlašuje studentskou anketu o nejlepšího 
pedagoga. Vyhlášení již pátého ročníku proběhlo 
na tradičním předvánočním setkání zaměstnanců 
univerzity 18. prosince minulého roku v pizzerii 
Coloseum na Praze 5.
Dvě stě čtyřicet studentů vybralo jako Nejlepšího 
pedagoga v roce 2009 Ing. Karla havlíčka, 
Ph.D., MBA, vedoucího Katedry řízení podniku 
a podnikové ekonomiky s bodovým ziskem celkem 
sto osmdesát jeden bod. Pořadí na prvních deseti 
příčkách si můžete přečíst v připojené tabulce.
Anketa se stává pomalu tradiční záležitostí 

s určitou prestiží v rámci univerzity. Studenti mají 
vždy možnost nominovat tři pedagogy a přidělit 
jim první, druhé nebo třetí místo s rozdílným 
bodovým ohodnocením.
Na tomto slavnostním setkání byla udělena 
ještě jedna prestižní cena, a to Cena rektorky za 
nejlepší publikační činnost v akademickém roce  
2008–2009, dotovaná finanční podporou ve výši 
10 000 Kč. Cenu za mimořádný přínos v této 
oblasti získal dlouholetý vítěz ankety Nejlepší 
pedagog doc. Radim Valenčík, CSc., vedoucí 
Katedry ekonomie a mezinárodních vztahů.

Nejlepší pedagog 2009

Pořadí Pedagog katedra Celkem b.

01. Ing. Karel havlíček, Ph.D., MBA
Katedra řízení podniku 

a podnikové ekonomiky
181

02. PhDr. Ladislava Knihová Katedra jazyků 143

03. PhDr. Marek Matějka
Katedra marketingové 

komunikace
119

04. doc. Radim Valenčík, CSc.
Katedra ekonomie a mezi-

národních vztahů
109

05. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
Katedra marketingové 

komunikace
106

06. Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
Katedra řízení podniku 

a podnikové ekonomiky
77

07. RNDr. Petr Budinský, CSc.
Katedra bankovnictví, 

finančního investování 
a pojišťovnictví

70

08. JUDr. Josef Novák
Katedra řízení podniku 

a podnikové ekonomiky
55

09. Ing. Miloslav Šašek
Katedra marketingové 

komunikace
55

10. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Katedra marketingové 

komunikace
54
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Za tu dobu změnila několikrát svého 
nejvyššího představitele. Loni přišlo 
oznámení, že odchází po několika 
desítkách let muž „číslo dvě“, Fernando 
Léon Garcia. Člověk, který se význam-
ným způsobem podílel na formulování 
a realizaci strategie CityU. Byl to on, 
kdo rozhodným způsobem přispěl 
k vybudování unikátní celosvětové sítě 
poboček této univerzity a tím i prodeji 
jejích programů MBA a BSBA. Fernan-
do (je přítel, tak ho mohu oslovovat 
neformálním způsobem) mi sdělil, že 
přijal nabídku stát se rektorem mexic-
ké CETYS University, a pozval mě na 
inauguraci. A když jsem s podrobnostmi 
o tomto ceremoniálu obdržela pozvání 
zúčastnit se aktivně mezinárodní kon-
ference v panelu „učící se organizace“, 
bylo rozhodnuto. Nic na tom neměnilo 
ani to, že celá konference proběhne 
v angličtině a na takovém fóru to měla 
být moje premiéra. Byla to velká výzva. 
Velké výzvy přijímám ráda. A tak na 
rozdíl od dřívějších cest do USA, kdy 
jsem „pilovala“ svá vystoupení jen v češ-
tině a překlad byl na jazykově skvěle 
vybaveném prorektoru Budinském, 
tentokrát byla moje příprava mnohem 
náročnější.

Přivítalo nás město Mexicali (Mexiko – 
California) prozářené sluncem a tep-
lotami kolem +25 stupňů C. A zahřál 
nás, ve vší skromnosti, i výsledek cesty. 
Zástupci řady univerzit z Mexika, USA, 
Kanady, Finska, Austrálie, Slovenska 
apod. se zajímali nejen o situaci terci-
árního vzdělávání v ČR, ale o některé 
dobré zkušenosti z řízení VŠFS a pro-

jitka koubová

Naše univerzita připravuje v letošním 
akademickém roce hned několik 
letních škol pro zahraniční studenty 
z partnerských univerzit. V prvním 
květnovém týdnu nás navštíví asi 
dvacítka belgických studentů z EPhEC 
Business School v rámci letní školy 
na téma „Communication in PR“. 
Součástí letní školy, kterou zastřešuje 
Katedra marketingové komunikace, 
bude i exkurze ve vybraném podniku, 
bližší seznámení s českým prostředím 
i jazykem a kulturní program zahrnující 
i poznávání krás hlavního města Prahy.

Na přelomu června a července 
navštíví VŠFS další skupina studentů, 
tentokrát z CETYS University v Mexiku. 
Kromě třítýdenní možnosti seznámit 
se s Českou republikou, opět 
doprovázenou bohatým kulturním 
programem, je čeká i výukový program 
City University of Seattle „International 
Marketing“. Ve spolupráci se CETYS 
University se rýsuje ještě možnost 
jednoho tentokrát týdenního 
pobytu mexických studentů u nás. 
Podrobnosti se v těchto týdnech ještě 
dojednávají.

Na přípravě programu pro zahraniční 
studenty se výrazně podílí studenti 
z International Student Club VŠFS 
(www.iscvsfs.cz), kteří na základě svých 
bohatých zkušeností připravují pro své 
zahraniční kolegy třeba návštěvu ZOO 
nebo procházku noční Prahou.

Jsme přesvědčeni, že se našim hostům 
bude letní studium líbit a že si s sebou 
odvezou i pozitivní vztah k naší zemi 
a univerzitě. To v důsledku znamená 
i rozšíření možností pro naše studenty, 
kteří se rozhodnou část studia strávit 
v zahraničí.

jitka.koubova@vsfs.cz

Mezi významné zahraniční partnery  
naší univerzity patří City University of 

Seattle (CityU), s kterou spolupracujeme  
již osm let. 

Letní školy VŠFS

Bohuslava Šenkýřová // text
Bohuslava Šenkýřová // foto

jektu Společenství škol. Výsledkem je 
uzavření smlouvy o spolupráci se CETYS 
University, která umožní publikování 
vědeckých statí, výměnu pedago-
gů a studentů. O prvních skupinách 
mexických studentů – účastníků našich 
letních škol viz levý sloupec. Jsou reakcí 
i na velmi úspěšnou kreativní prezen-
taci pro studenty CETYS University, na 
jejímž úspěšném provedení má zásluhu 
prorektor Budinský. Za nejvíce nečeka-
né považuji uzavření smlouvy v Mexicali 
s finskou univerzitou Central Ostrobo-
thnia University of Applied Sciences, 
které nám otevírá další možnosti 
v rámci programu Erasmus. Za nejvyšší 
poctu nejen pro sebe, ale pro celou 
naši univerzitu, však považuji pozvání 
od Dr. J. Michaela Adamse, prezidenta 
Fairleigh Dickinson University z Kana-
dy ke členství v Mezinárodní asociaci 
univerzitních rektorů (International 
Association of University Presidents – 
IAUP). Souhlasila jsem s účastí v sekci 
„higher Education as the Bridge for 
human Development”.

Úspěšná cesta do  
Mexicali
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Gaudeamus
Praha 2010Jan Pikl // text

Daniel hamerník // foto

škol a zvyšovali tím tak věhlas naší alma 
mater. 

Součástí veletrhu byly také přednášky 
zástupců VŠFS v kongresovém centru 
s multimediální prezentací naší univer-
zity. Přednášky byly vždy plně obsazené 
a o jejich úspěšnosti hovořil potlesk 
v závěru. Během přednášek korzovaly 
naše krásné hostesky mezi studenty 
a rozdávaly jim informační letáky VŠFS. 
Že svou práci vzaly vážně, bylo vidět po 
celé výstavní ploše, protože kam vaše 
oko padlo, tam jste zahlédli studenta 
s letákem v našich barvách a s naším 
výrazným logem. 

návštěvnost
Zájemců o studium bylo na veletrhu 
i v našem stánku více než loni. Celková 
návštěvnost překročila sedm tisíc, její 
13,1 procentní meziroční nárůst svědčí 
o vzrůstající popularitě pražského 

veletrhu. S tím brněnským se celore-
publikově zatím co do návštěvnosti 
rovnat nemůže, ale pro naši univerzitu 
přínosem určitě je, dokonce jej i předčí. 
Porovnáme-li počty uchazečů z Prahy 
a Středočeského kraje na brněnském 
a pražském veletrhu, tak se o nás 
v Praze dozví dvojnásobný počet našich 
potenciálních studentů, a to vlastně za 
poloviční dobu trvání veletrhu. Praž-

ský veletrh proto pro nás představuje 
několikanásobně vyšší přínos a je jen 
otázkou času, kdy pro nás bude před-
stavovat nejdůležitější veletrh věnující 
se vzdělávání v rámci České republiky. 

Je předčasné hovořit o úspěšnosti uply-
nulého veletrhu, ale již nyní během Dní 
otevřených dveří registrujeme zájemce 
o studium, kteří se o nás dozvěděli 
právě na tomto pražském veletrhu. To 
svědčí o správném působivém způsobu 
propagace a prezentace naší univer-
zity a my doufáme, že ostatní zájemci 
o studium budou následovat a jako 
svého kvalitního partnera ve vzdělání si 
vyberou právě Vysokou školu finanční 
a správní.

        Milan Kašík,
prorektor pro marketing a propagaci při před-
nášce o Vysoké škole finanční a správní, která 
proběhla v rámci veletrhu Gaudeamus.

Letošní již III. ročník veletrhu Gau-
deamus region Praha a Gaudeamus 
International proběhl v lednu opět 
na pražském Výstavišti. Vysoká škola 
finanční a správní samozřejmě nemoh-
la mezi vystavovateli chybět a stejně 
jako na ostatních veletrzích měla pro 
potenciální uchazeče o studium připra-
vený multimediální informační stánek 
s počítači a zábavnými soutěžemi. Po 
dobu celého veletrhu mohli studenti na 
našem stánku získávat informace o naší 
studijní nabídce, hrát počítačovou hru 
Bulánci a především se dobře bavit 
s naším informačním týmem. 

Hlavní progam
hlavním programem naší prezentace 
byla vědomostní soutěž, která probí-
hala třikrát denně a patřila k nejhojněji 
navštěvovaným soutěžím veletrhu. 
Soutěžící měli možnost odpovídat na 
otázky o naší škole a každý z vítězů se 

zařadil do slosování o reklamní před-
měty VŠFS a počítačové vybavení, které 
výhercům usnadní následné vysoko-
školské studium. O úspěšnosti prezen-
tace svědčil celodenní zájem studentů 
nejen o zajímavé soutěžní ceny, ale 
i o poskytované informace. O drobné 
dárkové předměty, které byly rozdávány 
zdarma všem zájemcům, projevili zájem 
i zaměstnanci ostatních vystavujících 

Porovnáme-li počty uchazečů z Prahy 
a Středočeského kraje na brněnském 
a pražském veletrhu, tak se o nás 
v Praze dozví dvojnásobný počet našich 
potenciálních studentů...

Pražská „mutace“, která obohatila Evropský veletrh 
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně, 

postupně získává na prestiži.
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Josef Švec // text
Archiv // foto

Barbora Pavelková // text
Daniel hamerník // foto

Most Praha
Dobrý list komory

Okresní hospodářská komora Most již několik let uděluje 
ocenění Dobrý list komory vynikajícím studentům. V roce 
2010 do seznamu oceňovaných absolventů různých stupňů 
školských zařízení přibyly i vysoké školy. Za Vysokou školu 
finanční a správní byli nominováni čtyři studenti.

historicky první předávání ocenění se konalo 12. ledna 
2010 v Oblastním muzeu v Mostě, za osobní účasti 
hejtmanky Jany Vaňhové, která celou akci zaštítila svým 
jménem. Dobrý list komory převzalo celkem dvanáct 
absolventů z vysokých škol působících v regionu. 

Pro získání Dobrého listu komory musí absolvent splnit 
následující kritéria: Po celou dobu studia nesmí mít 
z odborných předmětů za jednotlivé akademické roky 
horší studijní průměr než 1,5, současně nesmí být průměr 
hodnocení jeho státní závěrečné zkoušky horší než 1,5. 
Musí obhájit svou bakalářskou nebo diplomovou práci 
s výsledkem „výborný“ a jeho práce musí být významná 
pro jím vystudovaný obor a praxi nebo být přínosem pro 
Ústecký kraj. Musí se také prokazatelně zúčastňovat výuky 
po celou dobu studia.

Z našich absolventů tato kritéria pro udělení splnili čtyři 
absolventi: Bc. Jan Mísař (obor Marketingová komunikace), 
Bc. Barbora Kabíčková (obor Marketingová komunikace),  
Bc. Ivona Trejbalová (obor Řízení podniku a podnikové 
finance) a Ing. Dita Szilvásiová (obor Řízení podniku 
a podnikové finance). 

Dobrý list komory pro absolventa vysoké školy je prestižní 
dokument Okresní hospodářské komory Most vypovídající 
o odborných schopnostech pracovníka prvně vstupujícího 
na trh práce. Je vydáván vybraným absolventům, kterým 
komora ve spolupráci se školou ověřuje a potvrzuje znalosti 
absolventa vysoké školy v daném oboru. 

Držitelem listu může být pouze absolvent vysoké školy 
bakalářského nebo magisterského stupně prezenční formy 
studia s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji, který zahájil 
studium na pracovišti vysoké školy v Ústeckém kraji a splnil 
výše popsaná kritéria.

Erasmus Day 2010

Vysoká škola finanční a správní umožňuje každoročně svým 
studentům strávit jeden až dva semestry na zahraniční 
univerzitě v rámci programu Erasmus. Zvýšit zájem o tuto 
jedinečnou možnost pomáhal i Erasmus Day, který se konal 
17. února 2010 v prostorách naší univerzity v Praze, Estonské.

Akce se konala celé dopoledne za účasti jak zahraničních 
Erasmus studentů, kteří zde studují v letním semestru, tak na-
šich studentů zapojených do International Student Club VŠFS. 

Nejprve se představilo sedm států Evropské unie, jejichž 
studenti tráví letní semestr 2010 právě na VŠFS. Na sedmi sta-
novištích představujících Francii, Belgii, Německo, Maďarsko, 
Finsko, Španělsko a Litvu byl vedle zahraničního studenta 
přítomen i náš buddy student (buddy – přítel, kamarád), který 
mohl podat základní informace o programu Erasmus českým 
studentům.

V 11.00 hod. se všichni účastníci sešli v herně klubu TIM, kde 
probíhaly prezentace českých i zahraničních studentů. Naši 
domácí Erasmus studenti si připravili prezentaci o univerzitě, 
kde v minulosti studovali. Sdělovali spolužákům své dojmy 
a radili jim, jak si v cizím prostředí poradit včetně dobrých 
tipů s ubytováním nebo zakládáním účtu a samozřejmě 
i kulturou. Zahraniční studenti představili své univerzity. 
Informovali, jak to na jejich škole chodí a na co se mohou naši 
studenti při svých cestách těšit. 

Bylo skutečně potěšující, že studenti projevili zájem a někteří 
díky této akci začali přemýšlet o studijním pobytu v zahraničí. 

Celým Erasmus dnem se prolínala soutěž, ve které zájemci 
o program Erasmus mohli vyhrát ve slosování pěkné ceny. 
První cenou byl kalendář Jordánsko 2010 vlastnoručně pode-
psaný rektorkou univerzity. 

Cílem akce bylo motivovat a informovat studenty VŠFS 
o programu Erasmus a jeho možnostech. Jsme přesvědčeni, 
že tento cíl Erasmus Day naplnil i díky nasazení všech orga-
nizátorů včetně těch ze Student Club VŠFS, a těšíme se na 
další příjemná setkání se všemi, kdo se rozhodnou studovat 
v zahraničí.
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Štěstí přeje 
připraveným

Bohuslav Šenkýř // text

Blíží se červen a s ním termín státních závěrečných zkoušek. 
Dubnová pranostika sice říká něco o kamnech, za kterými 

„ještě budem“, ale chytrý student ví, že štěstí přeje připraveným 
a o blížícím se zúčtování se svými studii přemýšlí již nyní. 

Bankovní akademie spolu s Vysokou školou finanční a správ-
ní opětovně připravila na květen řadu přípravných kurzů ke 
státním závěrečným zkouškám. Již loni byly tyto kurzy mezi 
studenty velmi úspěšné, vždyť je navštívilo více jak šest set 
padesát absolventů. Takový zájem ze strany budoucích absol-
ventů nás těší a zároveň i zavazuje k přípravě co nejkvalitněj-
ší nabídky i pro letošní akademický rok.

Výuka probíhá v milé a přátelské atmosféře v režii nejlep-
ších pedagogů z VŠFS. Absolvent kurzu sice neobdrží žádný 
zápočet do svého indexu, ale určitě se obohatí o nově 
získané vědomosti, které jsou při skládání závěrečné zkoušky 
k nedocenění.

Vzhledem k tomu, že se snažíme maximálně vyjít vstříc 
studentům kombinované formy studia, budou tyto přípravné 
státnicové kurzy probíhat v odpoledních až večerních ho-
dinách. Po zkušenostech z loňského roku, kdy byla kapacita 
určitých kurzů zcela naplněna, doporučujeme studentům, 
aby se přihlásili co nejdříve.

nabízené kurzy:

bankovnictví
 
14. – 15. 5. 2010 a 22. – 23. 5. 2010 ● Praha (Estonská)
Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy 
bakalářského studijního oboru Finance a finanční služby. 
Program zahrnuje Komerční bankovnictví; Investiční ban-
kovnictví a diskusi a objasnění nejzávažnějších státnico-
vých otázek.

Ekonomie
 
14.  – 15. 5. 2010 a 22.  – 23. 5. 2010 ● Praha (Estonská, bc.)
6. 5. + 15. 5. 2010 a 7. 5. + 22. 5. 2010 ● Praha (Mgr.)
10. 5. + 12. 5. 2010 ● Studijní středisko Most (bc.)
11. 5. + 19. 5. 2010 ● Studijní středisko Most (Mgr.)
25. 5. + 27. 5. 2010 ● Studijní středisko kladno (bc.)
12. 5. 2010 ● Studijní středisko kladno (Mgr.)
Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy 
bakalářských a magisterských studijních oborů. Kurz nabízí 
prohloubení poznatků z oblasti Mikroekonomie i makroeko-
nomie, které studenti získali v průběhu bakalářského studia.

Ekonomika a management 

14. – 15. 5. 2010 ● Praha (Estonská)
14. – 15. 5. 2010 ● studijní středisko Most
Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy 
bakalářského studijního oboru Řízení podniku a podnikové fi-
nance. Program zahrnuje Finanční řízení a plánování podniku, 
význam faktoru času a rizika ve finančním řízení; Operativní 
řízení podniku – řízení zásob, pohledávek; Investiční a strate-
gické rozhodování a plánování; Zdroje financování podniku 
a Základní prvky finančního účetnictví jako zdroje dat pro 
finanční řízení, analýza účetních výkazů.

Sociologie, psychologie  
a integrovaná marketingová komunikace
 
13. – 15. 5. 2010 ● Praha (Estonská)
19. 5. + 21. 5. + 22. 5. 2010 ● Praha (Estonská)
17. – 19. 5. 2010 ● studijní středisko Most
Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy 
bakalářského studijního oboru Marketingová komunikace. 
Program zahrnuje např. Sociální strukturu společnosti – 
různé přístupy zkoumající sociální diferenciaci; Sociolo-
gický výzkum, etapy a náležitosti projektu sociologického 
výzkumu; Metody psychologie trhu; Motivaci v marketin-
gové komunikaci, Účinnost marketingové komunikace 
nebo Psychologické aspekty jednotlivých složek marketin-
gového mixu. 

Manažerská ekonomika  

21. – 22. 5. 2010 ● Praha (Estonská)
21. – 22. 5. 2010 ● studijní středisko Most
Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy 
navazujícího magisterského studijního oboru Řízení 
podniku a podnikové finance. Program zahrnuje Finanční 
řízení a plánování podniku, firemní finanční politiky; Řízení 
a hodnocení výkonnosti podniku; hodnotu podniku a její 
řízení, Řízení rizik a Management.

Mnoho zdaru u státních závěrečných zkoušek.
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VŠFS multimediálně
Multimediální centrum (MMC) Vysoké školy finanční 
a správní již dva roky realizuje a garantuje vyučujícím 

tvorbu multimediálních produktů, e-learningových projektů 
a multimediální podporu výuky. 

Slavomír Paravičíny // text
Daniel hamerník // foto

projekce, využití klíčovacího pozadí 
a práci s virtuálním studiem Tricaster. 
Centrum řeší praktické realizace audi-
ovizuálních projektů. Studenti zde mo-
hou konzultovat své bakalářské práce 
a diplomové projekty související s au-
diovizuálním zpracováním. Poskytuje 
pomoc studentům a učitelům v oblasti 
zpracování videa, zvuku a interaktivních 
realizací. K dalším činnostem patří vý-
roba multimediálních opor pro potřeby 
VŠFS, v současnosti se podílí na kon-
cepci výroby e-learningových podpor 
pro výuku. Současně MMC připravuje 
vlastní tvorbu. V zimním semestru aka-
demického roku 2010/11 je plánována 
výroba např. série krátkých portrétů ab-
solventů školy nebo náborový film pro 
pedagogy. Stejné služby jako domácím 
zadavatelům v rámci univerzity souběž-
ně poskytuje i externím zadavatelům.

Činnost pracoviště zaštiťuje svou 
odborností vedoucí centra PhDr. Sla-
vomír Paravičiny, s dlouholetou praxí 
dramaturga Československé televize 
a v reklamních agenturách. Za umělec-
kou kvalitu tvorby odpovídá umělecký 
vedoucí PhDr. Pavel Čírtek, pedagog 
VŠFS, novinář, scénárista s bohatou 
praxí v oblasti audiovizuálních médií 
a spisovatel. Celý tým, který v oblasti 
práce se zvukem doplňuje Jan Maršík 
a technický a současně tvůrčí pracovník 
student univerzity Zdeněk Franta, nabí-
zí zajištění celé řady produktů: 

1. Výroba multimediálních podpor 
výuky
● výroba e-learningových multimedi-

álních podpor;

S naším MMC se můžete seznámit 
mimo jiné na internetu a prostřednic-
tvím dalších médií. kromě stěžejního 
dokumentu – životopisné črty „Šest 
dýmek profesora Vencovského aneb 
Život v růžové“, 2009 v něm byla nato-
čena řada krátkých reportáží a zázna-
mů z akcí školy. za všechny jmenujme 
Garden Party, u-mejdan, Ples VŠFS 
2010 nebo konferenci k desetiletému 
trvání soukromého vysokého školství. 
dokument i reportáže naleznete na 
webových stránkách školy.

Úkolem týmu je především zajistit 
bezproblémový chod MMC pro potřeby 
výuky v multimediální učebně. Ta 
umožňuje práci s klasickými nástroji 
výuky, ale nabízí i využití audiovizuální 
techniky, jako je například kamerový 
systém s možností nahrávání a zpětné 

● stahování multimediálních (audio-
vizuálních) obsahů z internetu pro 
potřebu výuky a jejich umístění na 
nosič (server).

2. záznamy přednášek, konferencí, 
vystoupení a jejich další zpraco-
vání
● záznam (obraz i zvuk) přednášky, do 

které lze na základě požadavků vyu-
čujícího vložit požadované obrazové 
i zvukové příspěvky, následuje střih 
a závěrečný zvukový mix; 

● na základě požadavků může vznik-
nout multimediální CD/DVD se 
záznamem konference, semináře 
apod.

3. technická podpora studentům 
při plnění praktických zadání
● MMC umožní studentům v bakalář-

ských či diplomových prací natočit 
jakýkoliv multimediální (AV) záznam 
(v rámci nácviku tvorby např. re-
klamních spotů, prezentací) včetně 
odborné technické asistence;

● MMC umožňuje poskytovat studen-
tům postprodukční služby při zpra-
cování multimediálních (AV) obsahů 
(střih, mix, výrobu nosiče).

4. Služby pro interní/externí 
zákazníky – kurzy, semináře
● pronájem studia, technických 

prostředků (AV technika), technická 
asistence;

● výroba AV programů na klíč; 
● nabídka kurzů a seminářů v oborech 

AV tvorby (kamera, střih, scenáris-
tika, mediální trénink) pro interní 
i externí zájemce.

        Milena Vostřáková
při namlouvání komentáře k dokumentárnímu 
filmu o významném českém ekonomovi  
prof. Františku Vencovském.



25

Xadonia 01/10 zE ŽiVota Školy Xadonia 01/10 zE ŽiVota Školy

Na zkušenou v USA

V tomto akademickém roce se jako 
jediným v rámci celé sítě univerzit 
Cityu podařilo zúčastnit se tohoto 
programu dvěma našim studentkám 
lucii Samohýlové a Veronice 
Prátové. 
 
Po návratu jsme jim pro naše čtenáře 
položili několik otázek.

jak to vše začalo a jak jste se 
o programu “Study abroad” 
dozvěděly?
V. P.: O programu jsem se dozvěděla 
již na Dni otevřených dveří VŠFS a více 
informací jsem získala u zápisu ke 
studiu. Do programu Double Degree 
“B” jsem se přihlásila právě z důvodu 
možnosti vycestovat do USA. Na 
jaře loňského roku jsem se rozhodla 
této možnosti využít a začala jsem 
s realizací.
l. S.: Já jsem se přidala k Veronice za-
čátkem léta a společně jsme vše dotáhly 
do zdárného konce.

Stála vás cesta hodně zařizování, 
financí a objevily se nějaké 
komplikace?
l. S.: Vzhledem k tomu, že jsme se staly 
prvními studenty, kteří se zapsali do 
programu “Study Abroad”, tak se sa-
mozřejmě drobné komplikace objevily. 
Chvílemi to vypadalo, že nikam ani ne-
vyjedeme, ale nakonec se obrátila karta 
a vše vyšlo v náš prospěch. 
V. P.: Finanční hledisko bylo důležitým 
rozhodovacím kritériem, protože 
na rozdíl od ostatních výměnných 
programů tento není dotovaný. Když 
jsme však porovnaly ceny studia v USA, 
tak tento program nelze jinak než 
doporučit.

Účastníkům programu Double Degree „B“ pořádaném ve 
spolupráci se City University of Seattle (CityU) je otevřena 
mimořádná možnost zúčastnit se výměnného studijního 

programu Study Abroad.

jaké byly první pocity a dojmy po 
příletu do Seattlu?
V. P.: Velká auta, velké domy, všechno 
velké. A Starbucks na každém rohu.
l. S.: Již jsem navštívila Kanadu, takže 
to byla zajímavá zkušenost k porovnání, 
především životního stylu a mentality 
v USA, Kanadě a Evropě.

Co pro vás bylo jiné ve způsobu 
výuky v uSa oproti domácímu pro-
středí a jaký byl návrat do Čr?
l. S.: Styl výuky je kompletně jiný, 
založený na praktické výuce namísto 
memorování. CityU také není zaměře-
na pouze na denní výuku, ale používá 
i další podpůrné výukové prostředky.
V. P.: Přesně tak, například forma online 
diskuzí a domácích prací rozvíjejících 
denní výuku. 
l. S.: Co se týče návratu, bylo celkem 
náročné se přepnout na standardní 
český režim, ale zvykly jsme si. 

Myslíte, že vám bude váš 
pobyt v americe výhodou pro 
budoucnost?
l. S.: Určitě to pro nás byla velká zkuše-
nost, která nám dala větší rozhled a jiný 
přístup nejenom k sebevzdělávání se.
V. P.: S tím naprosto souhlasím, 
takovéto nabídky se neodmítají 
a zůstávají cennou zkušeností na celý 
život. Pro mě osobně to znamenalo 
velkou výhodu hned po návratu, při 
hledání zaměstnání.

Co byste doporučily vašim 
následovníkům?
l. S., V. P.: Obrnit se trpělivostí a ne-
nechat se odradit počátečním papíro-
váním a zařizováním. Je to nákladná 
investice, která však stojí za to.

        Typický pohled
Americká vlajka patří ke koloritu ulic měst 
Spojených států. 

Tomáš Martykán // text
archiv // foto

Plánujete i další vycestování bě-
hem studia na naší univerzitě?
V. P.: Díky této zkušenosti jsem ote-
vřena novým příležitostem a nemám 
obavy z vycestování a odloučení od 
rodiny na delší dobu. Dalo by se říci, že 
program Study Abroad teprve nastar-
toval mou touhu po cestování a sebe-
vzdělávání se, proto už zvažuji další cíle 
svých cest.

l. S.: V nejbližší době budu reprezento-
vat naši univerzitu na International bu-
siness week v Bruselu. Pro podzim jsem 
již přihlášena do programu Erasmus, 
v jehož rámci bych ráda vycestovala do 
francouzského Annecy.
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Kalendárium VŠFS
Magdalena Straková // text

Daniel hamerník // foto

26. května 2010
konference „změny v řízení podniků 
v postkrizovém období“

Manažeři nebo vlastníci středně velkých 
firem, které úspěšně prošly nebo prochá-
zejí jednou z největších ekonomických 
krizí posledních desetiletí, budou nuceni, 
poté co krize odezní, změnit mnohé, 
doposud zažité mechanismy v řízení 
podniků. V souvislosti s tím vyplývá 
i řada otázek: Proč selhalo řízení rizik? Jak 
dále financovat podniky? Kde bude úlo-
ha controllingu? Nebo otázka Snižování 
nákladů nebo podpora obchodu? 

Vysoká škola finanční a správní se 
rozhodla na toto téma upořádat kon-
ferenci pod záštitou ministra průmyslu 
a obchodu Vladimíra Tošovského a ve 
spolupráci s Českou národní bankou. 
Odborným garantem konference je 
Ing. Karel havlíček, Ph.D., MBA, ředitel 
Institutu financí a managementu VŠFS. 
Pozvání do jednotlivých bloků přijali: 
Ing. Pavla Břečková, Ph.D., Katedra 
řízení podniků a podnikové ekono-
miky VŠFS, Ph.D. RNDr. Petr Budinský, 
CSc., prorektor pro vzdělávací činnost 
a vnější vztahy VŠFS, Ing. Otto Daněk, 
generální ředitel ATAS elektromotory 
Náchod, Ing. Jiří Karpeta, ředitel divize 
vývoje Microsoft Česká republika, 
PhDr. Ing. Ivo Klimeš, generální ředitel 
Intrum Justitia, Ing. Radek Laštovička, 
Ph.D., generální ředitel Coface Czech 
Credit Management Services,  
Ing. Václav Novák, MBA, předseda 
představenstva M. L. Moran, Ing. Jan 
Vlachý, Ph.D., Katedra řízení podniků 
a podnikové ekonomiky VŠFS  
a Ing. Jiří Vondrák, hospodářská ko-
mora České republiky.

6. června 2010
Garden Party

Již tradiční setkání pro děti zaměstnan-
ců a přátel VŠFS. Návštěvníci zjistí, jak 

27. dubna 2010
kolokvium Shromažďovací zákon 
a jeho případné změny
Panelová diskuse Současné trendy 
politického extremismu

Pořádání akce zaměřené na problemati-
ku shromažďovacího zákona je vzhle-
dem k silně diskutované otázce poli-
tického extremismu v ČR mimořádně 
aktuální. Pozvání ke kolokviu a násled-
né panelové diskusi, které organizuje 
Mgr. Jan Charvát, Ph.D., člen „Task force 
C k problematice extremismu“ a sou-
časně pedagog VŠFS přijali: Kateřina 
Jamborová (MVČR), Mgr. Klára Kalibová 
(In Iustita), doc. PhDr. JUDr. Miroslav 
Mareš, Ph.D (FSS MU), Mgr. Vít Zvánovec 
(IuRe), Miroslav Brož (Neonacisty v Ústí 
nechceme/Člověk v tísni), Mgr. Pavel 
Štefaňák (Magistrát hl. m. Prahy),  
Bc. Václav Binovec (Magistrát hl. m. Pra-
hy), Bc. Martin Šimáček (ředitel odboru 
pro sociální začleňování v romských 
lokalitách) a JUDr. Pavel Uhl (advokát). 
Výstupem kolokvia bude elektronický 
sborník, veřejně přístupný na stránkách 
školy, který by měl přehlednou formou 
nabídnout základní vymezení spole-
čenského diskurzu týkajícího se práva 
na shromažďování a jeho zákonných 
omezení. 

18. května 2010
Setkání s absolventy
(parník Vyšehrad)

Loňské setkání patřilo k nejúspěšněj-
ším akcím v historii školy. Pro zcela 
mimořádný zájem musely být dokonce 
vytvořeny i listiny náhradníků. Sama 
akce měla charitativní přesah, když 
se v rámci dražby zajímavých cen 
a prodejem lampionů přání podaři-
lo vybrat téměř 50 000 Kč určených 
stipendijnímu fondu VŠFS. Charitativní 
zaměření bude mít i letošní setkání na 
Vltavě, jeho zlatým hřebem pak bude 
ohňostroj.

moc se škola změní v den oslavy. Čeká 
na ně řada atrakcí, zábavy a bohaté ob-
čerstvení. Děti si mohou odnést i řadu 
zajímavých cen.

12. až 13. června 2010
kladenské dvorky

Proslulá regionální open air výtvarná 
akce přivítá fotografie rektorky Bohu-
slavy Šenkýřové již počtvrté. Dva dny 
naplněné výtvarným uměním a lidovou 
tvořivostí lákají již téměř tři desítky let 
řadu návštěvníků. 

září 2010
konference lidský kapitál a investice 
do vzdělání

Na začátek příštího akademického roku 
se připravuje již 13. ročník mezinárodní 
vědecké konference pod odbornou 
garancí doc. Radima Valenčíka, CSc.

        Setkání absolventů
první plavba klubu absolventů na parníku 
Vyšehrad proběhla s velkým úspěchem 
v květnu 2009.
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Studenti Marketingové komunikace na 
International Week

of Packaging and Sustainable  
Development v BelgiiJana Vojíková // text

Jana Vojíková // foto

vytvářeli a designovali nový efektivní 
a pro rozvoj udržitelný obal. Výsled-
ky našeho úsilí jsme poté při páteční 
výstavě prezentovali odborné porotě. 
Podařilo se nám obsadit hned dvakrát 
první místo a jednou jsme skončili na 
místě druhém. Troufnu si říci, že jsme 
tím VŠFS skvěle reprezentovali.

ubytování
Během pobytu jsme bydleli buď v rodi-
ně hostujícího studenta, nebo přímo na 
vysokoškolských kolejích v kampusu. 

Belgičtí studenti byli velmi příjemní 
a pohostinní, organizace celého týdne 
byla skvělá a poznatky, které jsme si při-
vezli, považujeme za velmi hodnotné.

Výlet
S částí skupiny českých studentů jsem zů-
stala v Belgii ještě přes víkend a navštívili 
jsme společně krásné městečko Brugges, 
přezdívané také jako “Benátky severu”.

Celý tento týden a skvělá zkušenost 
nám napomohl nejenom k seznámení 
se studenty z různých zemí, ale obohatil 
nás i o cenné marketingové poznat-
ky. Jako výsledek a přínos naší účasti 
v programu bychom rádi ve spolupráci 
s VŠFS přispěli k aktivnímu zaměření 
školy na recyklaci odpadu vyproduko-
vaného studenty VŠFS. Věříme, že pou-
hou implementací recyklačních košů na 
PLAST a PAPÍR po budovách VŠFS by se 
přispělo k aktivnímu přístupu univerzity 
k ochraně životního prostředí.

V týdnu od 14. do 19. března 2010 
reprezentovali studenti Vysoké školy 
finanční a správní svou univerzitu 
v belgickém louvain-la-neuve. jedna 
studentka oboru Řízení podniku 
a podnikové ekonomiky a pět stu-
dentů oboru Marketingová komu-
nikace se zúčastnilo Mezinárodního 
týdne s marketingovým programem.

zajímavé přednášky
Jako zahraniční studenti jsme se na 
místní škole haute Ecole EPhEC zú-

častnili několika přednášek na společ-
né téma Sustainable Development, 
Strategic Thinking & Packaging, Design, 
Creativity & Environment vedených spe-
cialisty z výzkumu i praxe. Tyto zajímavé 
a přínosné přednášky byly proloženy 
společenskými aktivitami, které zahrno-
valy např. exkurzi v recyklační továrně 
SITEL, návštěvu Bruselu s průvodcem 
nebo navazování vztahů s ostatními 
zahraničními studenty při společně 
organizovaných snídaních a večeřích.

aktivní účast studentů
Významnou součástí programu byla 
aktivní účast studentů v soutěžním 
projektu o přetvoření obalového ma-
teriálu u zadaného produktu (šunka, 
sprchový gel, mandle) na obal ekolo-
gický a recyklovatelný, který zároveň 
přesvědčí zákazníka ke koupi. Byli jsme 
spolu s dalšími zahraničními i domá-
cími studenty rozděleni do smíšených 
skupin a během praktických cvičení 

Významnou součástí programu byla 
aktivní účast studentů v soutěžním 
projektu o přetvoření obalového materiálu 
u zadaného produktu...

        Brugges
Fotografie z výletu do města Brugges, 
přezdívaného “Benátky severu”.
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My, absolventi VŠFS, Jirka a Soňa, jsme se vydali na podzim 
roku 2009 na pětitýdenní cestu do Nepálu. Od samého začátku až 

do konce to byl jeden velký adrenalinový zážitek.

Jiří Benesch // text
Jiří Benesch // foto

káthmandú
Pobyt v Nepálu začal příletem do hlavní-
ho města Káthmandú. Po střeše letištní 
budovy běhají tlupy opic a najednou 
si uvědomujeme, že jsme v docela 
jiném světě. Venku na nás čeká mikro-
bus a veze nás do hotelu. Nestačíme 
se divit. Obchůdky se vším možným. 
Tady prodávají staré kanystry a vedle 
pytlík rýže, tady mají tradiční zahnuté 
nepálské nože kirkhů a jinde použitou 
horolezeckou výzbroj. Opravdu vše, co si 
kdo dokáže i nedokáže představit. A do 
toho auta, rikši, motorky, kola a všichni 
neustále troubí. Káthmandú je jedno 
velké mraveniště. Už první den začínají 

některé členy naší výpravy pronásledo-
vat střevní problémy. Je potřeba věnovat 
velkou pozornost potravinám a neustále 
si mýt ruce. V historickém centru města 
se na nás sesypou prodavači fléten, 
všemožných suvenýrů a profesionální 
svatí muži, kteří se s námi chtějí fotit za 
peníze. Všude je hluk a velký provoz, už 
se těšíme do hor.

národní park Sagarmátha
Národní park Sagarmátha se rozkládá 
na tibetsko- (čínsko-) nepálské hranici 
a představuje přibližně třicetikilomet-
rový okruh kolem nejvyšší hory světa 
Mount Everestu, čínsky Ču-mu-lang-

Na trekingu  
v Himálaji
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ma – Bohyně matka Země, nepálsky 
Sagarmátha – Dotýkající se nebes. Trek 
budeme nastupovat z horské vesnice 
Lukla. Z Káthmandú do Lukly letí malé 
letadlo, které pojme jen 20 osob. Naše 
letadlo společnosti Yetti airlines se 
odlepí od země a během několika málo 
minut vidíme hluboko pod sebou řeky 
valící se v divokých roklích, zelené kopce 
a na obzoru konečně bílé štíty himálaje.

Přistáváme v horách na krátkou ranvej 
směrem do kopce. Letadélko dosedá 
a ranvej stačí jen tak, tak. Zde nastupu-
jeme trekovou trasu na příštích 20 dní. 
Potkáváme šerpy, mlčenlivé a nesmírně 
vytrvalé lidi s ohromnými náklady na 
zádech, a jaky ověšené zvonci a s tak-
též velkým nákladem. Jaci a pořád jaci. 
Přecházíme dlouhý most a hluboko pod 
námi duní řeka. Most z ocelových lan se 
houpe při každém kroku. Ještě nevíme, 
že v příštích dnech budeme takových 
mostů přecházet každý den několik. 
Ještě delších a ještě vyšších. Zatím však 
netušíme, co nás čeká, a žijeme tak ve 
sladké nevědomosti. Celkem v himálaji 
nachodíme 170 kilometrů a každý krok 
je ve vyšších nadmořských výškách těžší 
než výlety českou krajinou. 

Až do výšky 3000 metrů nad mořem jsou 
všude kolem lesy. I v této výšce potká-
váme bosé šerpy, ale velké náklady zde 
nosí i ženy a děti. Spíme v tzv. lodgiích, 
kamenných budovách s možností stravy. 
Vlastně se nejedná ani tak o možnost, 
ale o povinnost. Objednat si zde jídlo je 
povinnost. Jinak je nocleh dražší. Neú-
měrně dražší. Právě prodej jídla v těchto 
končinách totiž představuje pro místní 
jednu z mála možností výdělku. Ale rýže 
už nikomu z nás nechutná. Často si objed-
náváme polévky „sherpa soup“ a pijeme 
tibetský čaj s jačím máslem. Cesta stoupá 
strmě vzhůru a každý den spíme ve vyšší 
a vyšší nadmořské výšce. Spolu s přibý-
vající nadmořskou výškou klesá úroveň 
ubytování, jídla a hygienických podmínek. 
Po několika dnech ztrácíme pojem o čase 
a nevíme, jaký je den v týdnu. Ale čistý 
vzduch, ticho a vysoká intenzita sluneční-
ho svitu působí na všechny jako doping. 
Putujeme horskými stezkami vysoko nad 
Mléčnou řekou. Ticho narušují jen vodo-
pády, které šumí na svazích okolních hor, 
a všudypřítomní krkavci. Stále potkáváme 
milé a vstřícné místní lidi. Každý se zajímá 
o to, odkud jsme. Anglicky zde umí všich-
ni, i malé děti. Naši zemi znají. Chudoba je 
zde tak velká, že každá darovaná propiska, 

žvýkačka nebo bonbon udělá ohromnou 
radost. Naštěstí jsme po této stránce dob-
ře vybaveni a rozzářené dětské tváře jsou 
pro nás odměnou.

kala Pattar
Návštěvy buddhistických klášterů jsou 
silným zážitkem. Zúčastňujeme se i nábo-
ženských obřadů, při kterých zní gongy, 
bubny a ke stropům chrámů stoupá kouř 
kadidla. Dýchá na nás atmosféra minulých 
staletí. V jednom klášteře nám ukazují 
cosi, co má být skalp yettiho.

Poslední úsek cesty vzhůru je ve znamení 
zimy a únavy v kombinaci s deficitem kys-
líku. Nakonec zdoláváme náš cíl – vrchol 
Kala Pattar 5550 m. Odsud je impozantní 
výhled na masiv himálaje táhnoucí se 
od obzoru k obzoru s Mount Everestem 
uprostřed. Jsme na konci naší cesty a na 
konci svých sil. Zde na vrcholu hory Kala 
Pattar se fotíme s logem školy a nyní nás 
čeká týdenní cesta zpět do Lukly. Týden 
půjdeme z kopce a pořád z kopce. 

Nyní se už těšíme na jih do tropů. Zimy 
jsme si užili až dost. Nejdříve budeme 
sjíždět řeku na raftu, a pak se vydáme do 
pralesa. Ale o tom zase až příště.
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V rámci programu ERASMUS – mobility zaměstnanců jsem 
v létě 2009 navštívila partnerskou vysokou školu v bavorském 

Ingolstadtu.

Svou misi na Hochschule ingolstadt 
jsem zahájila trošku nervózně. Sabine 
dörr, která organizovala můj pobyt, mi 
připravila skutečně náročný program. 
bála jsem se, aby na to mé znalosti 
němčiny stačily, zvlášť když budu v je-
diné spolkové zemi, kde se de facto 
nemluví německy, v bavorsku. 

V novém kampusu školy se všude bu-
duje. Bude to skutečně velkolepý areál. 
Nové budovy jsou ultra moderní, samé 
sklo, beton a ocel. Okolí je příjemné, 
všude spousta zeleně.

Hochschule ingolstadt
je veřejná vysoká škola technického 
zaměření, která se rozvíjí neuvěřitel-
ným tempem. Má asi dva tisíce pět set 
studentů a mnoho oborů. Velmi rychle 
a operativně u nich vznikají i nové obory. 
Zaznamenali poměrně nedávno zvýšený 
zájem o leteckou informatiku a hle, do 
dvou let je otevřen nový obor s plným 
zabezpečením. 

Škola má bohatou mezinárodní spo-
lupráci. Doslova ohromující je místní 
knihovna. Ani ne tak rozsahem nebo 
designem, ale koncepcí. Je pojata jako 
skutečné místo vzdělávání a informací. 
Studenti mají i předmět vyhledávání 
a práci s informacemi, kde se naučí pra-
covat se zdroji, vyhledat je a zhodnotit.

Zdejší specialitou je, že se zde pořádají 
kurzy každého jazyka, jímž se mluví na 
některé z jejich spřízněných škol. Tedy 
i češtiny, a tak mě vedoucí knihovny 
pozdravila česky. 

První den jsem zakončila prohlídkou In-
golstadtu, který má velmi dobře zpraco-

Vidět, jak to jinde
dělají jinakMagdalena Straková // text

Magdalena Straková // foto

vanou turistickou brožuru s dvaceti pěti 
zastaveními. Na této cestě turista pozná 
všechny pamětihodnosti a vlastně celé 
staré město. Objevila jsem nejcennější 
monstranci na světě a spoustu krásné, 
převážně barokní architektury. 

Úterý mě přivítalo deštěm a prvním dnem 
na oddělení PR. Zúčastnila jsem se jedná-
ní o výstavních systémech. Škola má stro-
hý design a velmi technicistní logo, tomu 
je samozřejmě přizpůsobeno i grafické 
řešení všech výstavních produktů. 

Public relation
Po této schůzce už jsme se věnovaly 
spolu s mojí průvodkyní Sybille Rosinski 
mému oboru public relations. Ingolstadt 
je skutečně malé, historické městečko 
a vysoká škola je významnou součástí 
jeho života. Zprávy z ní se v Donau Zei-
tung, místních novinách, objevují každou 
sobotu. Napsat jednu z nich jsem musela 
i já. Samozřejmě jiná situace je v celo-
státních denících, jako je Süddeutsche 
Zeitung, jeden z nejprestižnějších deníků 
v celém Německu. Sybille se při své 
práci na rozdíl ode mě musí obejít bez 
profesionálního monitoringu médií a vše 
sleduje osobně, těžká a v době interne-
tových deníků i nemožná úloha.

V následujících dnech jsem navštívila 
další pracoviště, jako třeba Institut pro 
aplikovaný vývoj, něco jako naše Interní 
grantová agentura, ovšem zaměřená 
na konkrétní výrobky. Překládala jsem 
článek o inteligentních airbazích a mu-
sela při tom obdivovat, na jak vyspělých 
projektech škola pracuje.

V poslední den pobytu mě mé dočas-
né kolegyně překvapily pozváním na 

Wurstparty, a já jsem tak ochutnala 
tu nejtypičtější bavorskou pochutinu 
Weisssen Wurst s jejich speciální hořčicí 
a pravým brezi, tedy preclíkem. Odpo-
ledne jsem strávila rešeršemi na oddělení 
dalšího vzdělávání. Další vzdělávání je 
v Německu pojmem budoucnosti a na 
hochschule Ingolstadt se mu věnují se 
vší vážností. 

závěrem
Přestože škola, kterou jsem navštívila, se 
od naší univerzity dost liší, byla to zají-
mavá výměna zkušeností. Vidět, jak vaši 
práci dělají jinde, je rozhodně inspirativní 
zážitek a já jen doufám, že se na mě ještě 
někdy štěstí usměje a v rámci programu 
Erasmus navštívím i jinou vysokou školu 
v zahraničí. A tu němčinu jsem nakonec 
zvládla bez problémů.

        Ingolstadt 
je německé město a městský okres s více než 
120 000 obyvateli. Je druhým největším městem 
ležícím na řece Dunaj ve spolkové zemi Bavorsko, 
v nadmořské výšce 374 metrů. 
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Mateřská škola

Základní škola

● vyučujeme vzdělávacím systémem Marie Montessori
● věkově smíšené třídy
● výuka anglického jazyka zařazena přirozenou formou do běhu dne
● nově zrekonstruované budovy v Praze 1 a Praze 10

● výuka podle metody Marie Montessori s rozšířenou angličtinou od 1. třídy
● vyučovací hodiny vedeny dvěma aprobovanými pedagogy
● třídy vybavené Montessori pomůckami
● zajištění dopravy do školy

Kouzelné školy – mateřská škola a základní škola, š. p. o.
● Mgr. Petra Gamage, ředitelka Kouzelných škol 

● tel.: +420 725 783 569, e-mail: petra.gamage@kouzelneskoly.cz

● zŠ: Kodaňská 10/54, Praha 10 ● MŠ: Pštrossova 35, Praha 1 | Kodaňská 10/54, Praha 10

www.kouzelneskoly.cz


