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Obsah
Úvodní slovo šéfredaktorky
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do rodiny médií, která pro vás
připravuje Vysoká škola finanční
a správní, přibyl nový, dokonce
multimediální formát. Návštěvníci
webových stránek univerzity se od
ledna mohou podívat na University
News Report (www.vsfs.cz/unr). Blok zpráv, reportáží,
anket a rozhovorů přináší v obrazové podobě novinky
z celého Společenství škol. Na jeho přípravě se vedle
Multimediálního centra VŠFS podíleli i studenti, studentské příspěvky tvoří i část obsahu UNR. Doufáme,
že nový formát doplní škálu informací, které zajímají
i vás, naše čtenáře. Tématem prvního letošního vydání
Xadonie je spolupráce s partnery VŠFS. Většina z nás se
s nimi setkává v podobě jejich loga ve vstupních prostorách univerzity, či při pořádání nejrůznějších akcí.
Partnerská spolupráce ale znamená mnohem více.
Hlubší sonda do její podoby, nebo do způsobů, kterým
si jednotlivé partnery vybíráme, je nesporně zajímavá. Upozorňuji čtenáře i na článek o projektu EQUIP,
který odpovídá na hlavní otázky týkající se e-learningu
a jeho realizace na VŠFS. Zajímavostí a novinek je samozřejmě více, spolu s naším absolventem se vydáme
do džungle, připravena je obrazová reportáž z plesu
nebo užitečný návod, Jak napsat závěrečnou práci. Za
redakci Xadonie jsem přesvědčena, že svůj článek si
tentokrát najde opravdu každý.
Příjemné chvíle nad stránkami našeho časopisu a mnoho zdaru do letního semestru.

Vaše Magdalena Straková
šéfredaktorka
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Partneři a kvalita
Petr Budinský // text
Daniel Hamerník // foto

Vysoká škola finanční a správní již od roku 2003 buduje klub
partnerů. Spolupráce s jednotlivými partnery má do určité míry
společné rysy, přesto je u každého z nich specifická a tedy
i jedinečná.
Hloubka této spolupráce je dána
několika hledisky, vedle skutečnosti,
zda se jedná o hlavního partnera nebo
o partnera, také tím, zda se jedná
o spolupráci finanční nebo nefinanční.
Každý partner od naší univerzity požaduje něco jiného (přístup ke kmeni
studentů, prodej svých produktů
v rámci sítě studentů, resp. absolventů,
případně zaměstnanců naší školy nebo
přímou propagaci své společnosti atd.).
Jedno má ale tato spolupráce společné,
a to je požadavek naší univerzity, aby
se partneři podíleli na zvyšování kvality
pedagogického procesu. Proto si naše

        Pracovní veletrh
S mimořádným úspěchem se setkal pracovní
veletrh pořádaný naší univerzitou 23. 2. 2011.
Kariéru úspěšným studentům a absolventům
zde nabízeli např. hlavní partneři univerzity OVB
Allfinanz nebo Kooperativa pojišťovna.

Spolupráce s OVB Allfinanz
Druhým hlavním partnerem VŠFS je
od letošního roku společnost OVB
Allfinanz, jeden z lídrů v oblasti
finančního zprostředkování.
K oborům, k nimž se může spolupráce
vztahovat, patří jak pojišťovnictví, tak
bankovnictví, resp. finance a finanční

...naše univerzita vybírá partnery i podle
toho, aby měli blízko vždy k některému
z akreditovaných oborů.
univerzita vybírá partnery i podle
toho, aby měli blízko vždy k některému
z akreditovaných oborů. Jakým způsobem se nám toho daří dosahovat?
Uvedu to na některých konkrétních
příkladech.

Partner pojišťovnictví, pojišťovna
Kooperativa
Začnu společností Kooperativa pojišťovna, přirozeným partnerem našeho
oboru pojišťovnictví, která je jedním
z hlavních partnerů univerzity. Dlouholetá spolupráce umožňuje přímé
diskuse o oboru a jeho předmětové
skladbě, tak abychom se přibližovali
požadavkům praxe. Motivačním prvkem pro studenty je soutěž o nejlepší
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diplomovou, resp. bakalářskou práci
vyhlášená pojišťovnou Kooperativa
ve spolupráci s naší školou. Vyhlášení
probíhá v sídle společnosti za účasti
členů nejvyššího vedení Kooperativy,
kdy odměnění studenti mají možnost
svoji práci prezentovat.

služby. Společnost vypsala pro
studentské týmy osm grantů na vysoce
aktuální témata z oblasti finančních
trhů. Výstupem grantů budou práce
poskytující z odborného hlediska např.
přehled pojistného trhu, úvěrových
produktů nebo investičních nástrojů
pro segment drobných investorů. Týmy
budou vedeny odborníky z Katedry
bankovnictví a pojišťovnictví a při
řešení grantů budou probíhat diskuse
s nominovanými odborníky z OVB
Allfinanz. A tím rychle se rozvíjející
spolupráce nekončí. Kvalifikovaní
zástupci společnosti budou konzultovat
bakalářské a diplomové práce, připravují
se také odborné panely na aktuální
témata.
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Odborný panel společnosti Microsoft
Budu pokračovat společností Microsoft, která připravila v minulém roce odborný panel pro naše studenty.
Ten proběhl za účasti člena představenstva Microsoftu
v Kongresovém centru VŠFS a pokračoval pozvánkou
pro naše studenty do sídla společnosti. Dvacet studentů
tak získalo možnost promítnout své zkušenosti přímo
do výuky např. prostřednictvím seminárních prací. Nejednalo se pouze o studenty aplikované informatiky, ale
průřezově i o studenty jiných oborů.

Partneři veřejné správy
Jedním z klíčových oborů univerzity je Veřejná správa.
Zde jsou našimi partnery statutární města Most a Kladno a městské části Praha 5 a Praha 10, tedy partneři,
s nimiž máme uzavřeny např. smlouvy o pronájmu
našich budov. Řada úředníků, ať magistrátních nebo
městských částí, na naší univerzitě studuje a přinášejí
tak do výuky praktické zkušenosti, z nichž mohou čerpat i jejich spolužáci.

Další spolupráce
Partnerství směřované k jednotlivým oborům univerzitě
pochopitelně přináší významné bonusy, ale neméně významná je naše spolupráce s partnery napříč obory. Patří
k nim např. společnost Zlatá koruna, která dlouhodobě
umožňuje našim studentům účast na svých akcích na
vysoce aktuální témata (v poslední době akce zaměřené
na důchodovou reformu, stav veřejných financí či vývoj
na finančních trzích během globální, finanční a hospodářské krize). Za důležitou považuji spolupráci se
společností Economia, na jejímž základě dostávají naši
zaměstnanci a studenti k dispozici Hospodářské noviny.
Obdobná je spolupráce se společnosti ČIA (Česká informační agentura), v jejímž rámci mají naši zaměstnanci
i studenti přístup k aktuálním politickým a ekonomickým informacím na každodenní bázi. I tato partnerství
přispívají nemalou měrou ke zvyšování kvality pedagogického procesu, potažmo univerzity jako takové.

Joint Degree
Rád bych se zastavil ještě u spolupráce se City University of Seattle, která je naším partnerem již od roku 2002.
Od roku 2003 nabízíme její produkty, v současnosti se
jedná zejména o programy Double Degree B a Double
Degree M, po jejichž úspěšném absolvování získávají naši studenti současně titul Bc., resp. Ing. z VŠFS
a BSBA, resp. MBA ze City University of Seattle. Díky
trvale vysoké kvalitě programů se podařilo od příštího
akademického roku akreditovat jejich novou podobu
tzv. Joint Degree. Ten zájemcům o studium celý proces
ještě usnadní.
Zdaleka jsem v tomto poměrně stručném výčtu nepopsal ani nevyčerpal všechny možnosti spolupráce
a rozsah mého článku neumožňuje podrobně nastínit
její budoucnost. Nicméně z mých slov je patrné, že spolupráce s partnery patří ke klíčovým aktivitám univerzity
a přispívá k trvalému růstu kvality nejenom obecně, ale
vede i ke kvalitnějším studijním oborům.

        Prezentace firem
Své prezentace zde měly také firmy AutoCont CZ,
Raiffeisen Bank, Zlatá koruna nebo ČIA.
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Absolventský klub
Bohuslava Šenkýřová, Magdalena Straková // text
Daniel Hamerník // foto

Diamant

Univerzita má takové renomé, jaké mají její absolventi. Cílené
vyhledávání zpětné vazby s absolventy, vytváření sociálních sítí,
do nichž jsou automaticky zahrnováni, a vznik samostatného
Klubu absolventů jsou dokladem, že Vysoká škola finanční
a správní si je tohoto závazku vědoma.
Myšlenka na vznik elitního klubu,
který by spojoval naše nejúspěšnější
absolventy a pomáhal udržet vzájemnou úzkou vazbu, dozrávala na půdě
univerzity již dlouho. Absolventský
klub Diamant vznikl na popud absolventa VŠFS Ing. Antona Siekela, který
tento projekt velkoryse podpořil
vložením 1 mil. Kč do Absolventského fondu Diamant.
Vedení Klubu Diamant bude pro jeho
členy organizovat pravidelná setkávání
podle jejich přání. Bude zvát zajímavé
osobnosti z univerzitního prostředí i ze
společenské, politické, podnikatelské,
sportovní apod. sféry. Pro členy bude
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rovněž na jejich přání uskutečňovat
vzdělávací kurzy a bude jejich profesní
činnost v rámci svých možností propagovat, podporovat a zviditelňovat. Možnost setkávání úspěšných absolventů
přinese bezesporu i další synergické
efekty nejen jim, ale přispěje i k dalšímu
rozvoji naší univerzity. Finanční prostředky Klubu Diamant budou spravovány prostřednictvím Fondu Diamant
z příspěvků jeho členů a budou sloužit
převážně pro potřeby klubu.

První krok
První společenskou událostí nově vznikajícího Klubu Diamant byla slavnostní
večeře s rektorkou, která proběhla

dne 27. ledna 2011 v reprezentativním prostředí salonku Boccacio Grand
Hotelu Bohemia. Setkání potenciálních
členů proběhlo v uvolněné a přátelské
atmosféře. Myšlenka existence podobného klubu několik účastníků večeře
zaujala natolik, že na místě přislíbili své
členství.

Jak budeme pokračovat?
Vedení univerzity předpokládá, že osloví
ještě další skupinu absolventů s pozváním do Klubu Diamant. Očekáváme, že
až se tento projekt dostane do širšího
povědomí, přihlásí se někteří absolventi
sami. První setkání členů Klubu Diamant
plánujeme na duben tohoto roku.
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Statut Absolventského klubu
Diamant Vysoké školy
finanční a správní, o.p.s.
Čl. 1 Základní ustanovení
1. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (dále jen „VŠFS”)
zřídila na podporu svých absolventů Absolventský klub
Diamant Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. (dále jen
„Klub Diamant“).
2. Prvním čestným členem Klubu Diamant s doživotním
členstvím se stal Ing. Anton Siekel, který daroval finanční
příspěvek do Absolventského fondu Diamant VŠFS (dále
jen „Fond Diamant“) ve výši 1 mil. Kč.

Čl. 2 Oblast činnosti
1. Klub Diamant uskutečňuje vzdělávací, kulturní a společenskou činnost s cílem zajistit podporu a propagaci VŠFS,
Klubu Diamant a financování Fondu Diamant.

Čl. 3 Členství v Klubu Diamant
1. Rada Fondu Diamant schvaluje řádné a čestné členy Klubu Diamant.
2. Řádnými členy mohou být absolventi navazujících magisterských studijních programů, doktorských studijních

programů a programů MBA realizovaných VŠFS, kteří
uhradí finanční příspěvek ve formě daru do Fondu Diamant v minimální výši 50 tis. Kč.
3. Čestnými členy Klubu Diamant mohou být osoby dlouhodobě podporující činnost VŠFS, a kteří uhradí finanční
příspěvek ve formě daru do Fondu Diamant v minimální
výši 50 tis. Kč.
4. Doba členství v Klubu Diamant je dána výší finančního příspěvku. Při finančním příspěvku ve výši 50 tis. Kč je doba
členství stanovena na 2 roky. Při finančním příspěvku nad
50 tis. Kč rozhoduje o době členství Rada Fondu Diamant.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení
1. Tento statut Klubu Diamant byl schválen rektorkou Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. dne 29. 11. 2010.
2. Tento statut Klubu Diamant nabývá účinnosti dnem
29. 11. 2010.
Dr. Bohuslava Šenkýřová, v. r.
rektorka Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.
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Lucie Urbancová // text
Daniel Hamerník // foto

Kouzelná

mateřská škola
Od září 2010 zahájila v rámci Kouzelných škol,
které jsou nejmladším členem Společenství škol, činnost
mateřská škola.
Díky ní se Společenství obohatilo
o předškolní vzdělávací instituci, a stalo se tak uceleným projektem, umožňujícím vzdělávání napříč generacemi.
Svůj domov našla mateřská škola
v těsném sousedství sídla dalšího člena
Společenství škol – první ekonomické
univerzity v ČR – Vysoké školy finanční
a správní, a to v nově zrekonstruované
budově v ulici Kodaňská 54 na Praze 10.
Prostory budovy sdílí společně s druhou součástí Kouzelných škol – základní
školou – a víceletým gymnáziem Bankovní akademie.

Vzdělávací metoda Montessori
Tým mateřské školy si pro svou práci
zvolil metodu Montessori, vzdělávací
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program vyvinutý Marií Montessori
a vycházející z poznání a respektování
dítěte a jeho potřeb. Když vstoupíte do
prostoru, kde se vzdělává podle metody
Montessori, zjistíte po chvíli, že spousta
věcí se zde děje jinak. Projev učitele
i dětí má své specifické rysy a také prostředí je uzpůsobeno principům tohoto
vzdělávacího programu. Ráz místností
je přizpůsoben dětem. Obrazy visí ve
výši dětských očí. Židle a stolky jsou
lehké a děti mají možnost přesunout
je na místo, které jim nejvíce vyhovuje. Prostředí třídy působí příjemně,
jsou v něm zakomponovány prvky pro
odpočinek, jako například polštářky či
pohovka, a také prvky estetické, jako
jsou květiny nebo prostírání. V denní
místnosti naleznete i dětskou kuchyň-
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ku, kde si samy děti připravují jídlo na svačinu nebo třeba
pečou koláč. Děti si samy pečují o prostředí, ve kterém se
pohybují. Utírají prach, umývají stolky, zalévají a rosí květiny,
učí se zametat smetáčkem a lopatkou.

Principy výuky
Maria Montessori upozornila na to, že „v prostředí, kde se děti
nemohou projevit, zůstávají jejich potřeby skryty“. Znamená to,
že prostředí by mělo být podnětné, upoutávat dětskou pozornost a vybízet je k aktivitě. Co upoutává dětskou pozornost?
Především zajímavé barvy a tvary. Na tomto principu je založen
didaktický materiál Marie Montessori. Na policích nalezneme
pomůcky, které si děti vybírají. Každý předmět má ve třídě své
místo. Panuje tu řád a harmonie. Řád pomáhá dětem uspokojit
jejich základní potřebu jistoty. Jistoty, že věci najdou vždy na
jednom místě, že jejich činnosti se budou opakovat každý den ve
stejný čas a že učitelovo jednání bude vždy jednoznačné. Jen tak
se mohou klidně a nerušeně vyvíjet. Každá pomůcka je také ve
třídě obsažena jen v jednom exempláři. Děti se tak učí trpělivosti,
respektu, disciplíně a domluvě. Didaktický materiál, který naleznete v Montessori mateřské škole, je zaměřen na rozvoj smyslů,
jemné motoriky a matematického a jazykového cítění. Důležitým
principem Montessori pedagogiky je svoboda a výchova k ní. Po
třetím roce života se dítě pokouší o první krůčky ke své nezávislosti. Pokud mu zabráníme v jeho snahách přehnanými obavami,
znemožníme mu budování vlastního sebevědomí. „S bezmocí se
vyvíjí nedostatek sebekontroly“, napsala Maria Montessori. Když
za děti všechno uděláme, ochuzujeme je o zkoušky, kterými si
zaslouží projít. V Montessori škole dostávají děti možnost svobodné volby. Pro Montessori pedagogiku jsou typické smíšené třídy,
nejen v mateřské, ale i na základní škole. Věkově rozdílné skupiny
přinášejí možnost větší kooperace a sociálních zkušeností. Každé
dítě si ve skupině zažije pozici nejmladšího i nejstaršího. Vyzkouší

Pro učitele je důležité vést dítě,
aniž by ono samo příliš pocítilo
jeho přítomnost, tak aby mu
poskytl potřebnou pomoc, ale
nikdy nestál v cestě mezi dítětem
a jeho zkušeností.
Maria Montessori
si přijmout pomoc od spolužáka i předávat nově naučené zkušenosti ostatním. Učitel v Montessori třídě vymění své schopnosti
přednášet, posuzovat a poučovat za umění naslouchat, pozorovat
a vědecky analyzovat projevy dítěte. Učitel je rádce a rovnocenný
partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se.
Přichází jako pomocník pro dítě, které o jeho pomoc požádá.
„Pro učitele je důležité vést dítě, aniž by ono samo příliš pocítilo
jeho přítomnost, tak aby mu poskytl potřebnou pomoc, ale nikdy
nestál v cestě mezi dítětem a jeho zkušeností.“ Maria Montessori.
Dítě se na dospělého obrací se základní prosbou, která je i motem Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
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Klíč k mezinárodní
Pavla Břečková // text

kariéře,

aneb získejte vzdělání v angličtině
Vzhledem ke stále se zvyšující internacionalizaci trhů
a světovému hospodářskému vývoji v postkrizovém období,
vzrůstá poptávka firem po absolventech nejen jazykově
vybavených, ale zejména schopných odborné, terminologicky
profesionální interakce a zapojení do mezinárodních týmů.
Vysoká škola finanční a správní tento
trend reflektuje a nyní nabízí českým studentům příležitost studovat
pohodlně v České republice, přitom
však získat uvedené kompetence plně
v anglickém jazyce, a tím značně zvýšit
vlastní konkurenceschopnost na trhu
práce.
Atraktivitu pro zahraniční zájemce o studium pak zvyšuje nejen lokalita v centru
Evropy a koncentrace významných mezinárodních firem, ale zejména fakt, že není
nezbytné zvládnout češtinu na takové
úrovni, jaká je nutná ke studiu na vysoké
škole. Nabídkou moderního ekonomického oboru v angličtině tak chceme kromě
klasických evropských zemí (působících

hospodářské krize a dalšího světového
hospodářského vývoje. Již od zimního
semestru 2010 tak otevíráme možnost
studovat magisterský studijní směr
v angličtině s atraktivní specializací „Trade
& Marketing“, z něhož máme i v češtině
jedny z nejlepších výsledků v uplatnění
našich absolventů v praxi. S otevřením
bakalářského studijního programu v angličtině, který již má naše univerzita taktéž
plně akreditovaný MŠMT, počítáme od
zimního semestru 2011.

Výjmečnost studia
Čím jsme jiní? Klasický podnikový
management je doplňován posledními
poznatky a výukovými metodami zaměřenými na restrukturalizace firem a řízení

Atraktivitu pro zahraniční zájemce
o studium pak zvyšuje nejen lokalita
v centru Evropy...
v programu Erasmus) cílit zejména na
studenty z Ruské federace a z tzv. emerging markets, jako jsou například Čína
a Vietnam.

Nově akreditovaný obor
Nově akreditovaný studijní obor Řízení
podniku a podnikové finance v angličtině
(tj. Business Management and Corporate
Finance) na naší univerzitě umožnil inovaci o nejmodernější trendy v řízení podnikových procesů, a to zejména v odrazu
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podniků v době krize, a to jak v tuzemském, tak mezinárodním prostředí. Celé
studium je výrazně více směřováno na
poznávání a porovnávání zkušeností s řízením podniků na světových trzích, nově
se představují předměty orientované na
již zmíněné emerging markets. Výuka
v tomto studijním směru je výhradně
v angličtině a je zajištěna jak zkušenými
místními i zahraničními pedagogy, tak
i špičkovými manažery z exportně orientovaných podniků.

Studijní obor je nabízen Fakultou ekonomických studií VŠFS (Katedra managementu) a forma výuky je založena na aktivní komunikaci se studenty, schopnosti
předávat znalosti i zkušenosti a na formě,
kdy se posluchači učí, jak svoje výsledky
prezentovat. K vybraným profilovým
předmětům magisterského studia v angličtině náleží například prakticky pojatý
Strategic Management, vysoce aktuální
Change & Innovation Management, pro
řízení obchodů na mezinárodních teritoriích nepostradatelný Marketing Management of International Trade, přičemž je
též nutné respektovat vztahy a provázanost jednotlivých trhů či jejich segmentů,
což je zohledněno v předmětu Lobbying.
Globalizační tendence a vývoj obchodu
jsou reflektovány v Logistic Systems, a se
správou a světově aplikovanými formami
řízení společnosti se studenti seznámí
v předmětu Corporate Governance. Zejména v odrazu hospodářské krize a dalšího světového hospodářského vývoje, kdy
podniky často musely opustit velkorysou
personální politiku, jsou na absolventy
kladeny vysoké nároky na flexibilitu, dobrou znalost interních podnikových procesů, jakož i tržních a oborových vazeb, a to
na různých světových teritoriích.

Možnost uplatnění
Absolventům oboru Business Management and Corporate Finance (BMCF) v angličtině se významně rozšiřují možnosti
uplatnění nejen v tuzemsku, ale prakticky
celosvětově.
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SVĚT SE DĚLÍ.
NA TY, KTEŘÍ UMÍ ČÍST,
A NA TY, KDO ČTOU
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY.
BYZNYS, POLITIKA, EKONOMIKA.

NEZÁVISLÉ A KOMPLETNÍ ZPRAVODAJSTVÍ.
KOMENTÁŘE, ANALÝZY, SOUVISLOSTI.
FAKTA O SVĚTĚ KOLEM VÁS NAJDETE
V HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH.

800 11 00 22 - www.ihned.cz/HN - predplatne@economia.cz
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Barbora Hanzalová, Lenka Omelková // text
Daniel Hamerník // foto

VŠFS vzdělává

velké instituce
Vysoká škola finanční správní dlouhodobě nabízí v rámci
celoživotního učení firemní vzdělávací programy vytvořené
podle aktuálních potřeb zadavatelů.
Česká spořitelna
Významným klientem celoživotního
vzdělávání naší univerzity je Česká spořitelna, a. s., (ČS) se kterou jsme v roce
2009 zahájili spolupráci při realizaci
Akademie investičních specialistů ČS.
Programu s časovou dotací 80 hodin
se zúčastnilo 60 investičních poradců a privátních bankéřů. V roce 2010
byly pro ČS realizovány 3 vzdělávací
programy:
● Follow up Finanční akademie ČS
určený pro 60 privátních bankéřů
a vybraných investičních specialistů.
Program navazoval na Akademii investičních specialistů 2009 s časovou
dotací 48 hodin.
● Redesign Finanční akademie ČS
určený pro 30 investičních specialistů s časovou dotací 48 hodin. Obsah
programu Redesign byl upravenou
verzí vzdělávacího programu probíhajícího v roce 2009 na základě
aktuálních potřeb klienta a zpětné
vazby jeho účastníků.
● Vzdělávací program Finanční akademie ČS pro Patrony s časovou dotací
48 hodin je zastřešující manažerské
vzdělávání pro supervizory investičních poradců a privátních bankéřů.
Jednotlivé vzdělávací moduly jsou
účastníky vzdělávání průběžně hodnoceny. Na desetistupňové škále
(10 – nejlepší, 1 – nejhorší) byl přínos
vzdělávacích programů v praxi účastníky hodnocen známkou 9,18 (Follow up 8,75; Redesign 9,73 a Patroni
9,08). V současné době byla zahájena
realizace dalšího ročníku vzdělávacího
programu Finanční akademie pro rok
2011, jehož součástí je nově i výběrový
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vzdělávací program určený vybraným
expertům z řad Patronů a privátních
bankéřů České spořitelny.

UniCredit Bank
Dalším neméně důležitým klientem
v oblasti celoživotního vzdělávání je
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Účastníky programu jsou převážně
senior bankovní poradci pro firemní
klientelu, a proto je program založen
na propojení teoretických znalostí
s praxí, kdy praktické části vzdělávání
je věnován významný prostor. Lektory
programu jsou zkušení pedagogičtí pracovníci z řad VŠFS a specifická témata
bankovního sektoru jsou vyučována
i odborníky z firemní, zejména bankovní
praxe. Všechny vzdělávací moduly jsou
vytvářeny v úzké spolupráci s odbornými garanty klienta a jsou tedy připraveny zcela na míru potřebám účastníků. V současné době proběhl první
vzdělávací modul, Strategické řízení
firmy. Modul se setkal s velice kladným
hodnocením jak od zástupců klienta,
tak i od samotných účastníků programu. Vzdělávací program pro 2 skupiny
bankovních poradců se v následujících
měsících zaměří na tato témata: Finanční řízení firmy, Finanční trhy, Corporate
Finance, Právo v souvislostech, Lektorské a prezentační dovednosti, Praktická makroekonomie, vybrané aspekty
BASEL II a Firemní business strategie.

Lesy ČR
V období březen – září 2010 realizovala
naše univerzita manažerské vzdělávání pro Lesy ČR, s.p., Školení a trénink
manažerských a odborných znalostí.
Vzdělávací program byl sestaven ze
dvou celků, z odborné části (Finanční management, Manažerské právní

        Přednáška Karla Havlíčka
při manažerském vzdělávání zaměstnanců
společnosti Lesy ČR, s. p.

minimum, Strategické řízení) a z manažerských dovedností (Osobnost, vedení
lidí, motivace, týmová spolupráce, Time
management – řízení času, Komunikační a prezentační dovednosti, asertivita,
Podniková kultura). Využitelnost získaných poznatků a dovedností v praxi
byla účastníky na šestibodové škále
(6 – nejlepší, 1 – nejhorší) hodnocena
známkou 4,61 (vrcholový management 4,65; střední management 4,23
a vedoucí organizačních jednotek ve
druhé úrovni řízení, vedoucí oddělení
4,97). Manažery Lesů ČR nejvíce zaujala
právní problematika, zejména právní
zodpovědnost vedoucího zaměstnance
při jednání jménem podniku, smlouvy
a závazkové vztahy. Z měkkých dovedností byly účastníky nejvíce oceněny
moduly podniková kultura a prezentační dovednosti.
Jak dokládá i tento článek, Vysoká škola
finanční a správní se stala respektovaným partnerem a uznávaným odborníkem na vzdělávání velkých institucí.

Xadonia 01/11 Vzdělávací proces

Jak napsat

závěrečnou práci?
Štěpán Blahůšek // text
Archiv // foto

Loňský akademický rok přinesl
Vysoké škole finanční a správní dva
mimořádné úspěchy. Absolvent oboru Aplikovaná informatika Martin Vít
obsadil se svou prací „Analyzátor SIP
a RTP protokolů“ třetí místo v kategorii Telekomunikace – sítě a služby
elektronických komunikací prestižní
soutěže Diplomová práce roku 2010.

Mimořádný úspěch
V tvrdé konkurenci vysokých technických učení VUT v Brně a ČVUT jde
o mimořádný úspěch korunovaný vedle
finanční výhry i v podobě odměny –
nabídky pracovní pozice ve společnosti
ABRA Software a.s. nebo u dalších
partnerů této soutěže. Martin Vít byl
současně oceněn i Cenou rektorky VŠFS
za vynikající diplomovou práci.
Skvělého úspěchu se svou bakalářskou
prací „Bankrotní a bonitní modely při
hodnocení podniku PD Refractories CZ
a.s.“ dosáhl také absolvent oboru Řízení
podniku a podnikové finance Radek
Zeman, když ve 2. ročníku soutěže
získal Cenu rektora VŠEM za nejlepší
odbornou práci studentů soukromých
vysokých škol ekonomického zaměření. Kromě finanční výhry si tak zajistil
možnost studia programu MBA zdarma.
Podobně jako Martin Vít i Radek Zeman
získal Cenu rektorky VŠFS a Cenu hlavního partnera VŠFS společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group za mimořádně velkou praktickou
využitelnost práce. Právě z důvodů
těchto ocenění na půdě naší univerzity
byl za Vysokou školu finanční a správní
nominován do veřejné soutěže, aby
pak jako vítěz nastoupil a pokračoval
v navazujícím magisterském studiu na
naší škole.

Oceněné práce
Vedle těchto dvou mimořádných
úspěchů získalo v loňském akade-

mickém roce Cenu rektorky VŠFS osm
diplomových prací, šest z Prahy a po
jedné ze studijních středisek Kladno
a Most, a jedenáct bakalářských prací,
devět z Prahy, dvě z Kladna a jedna
z Mostu. Jména vítězů jsou zveřejněna
na našich webových stránkách. Zatímco
absolventi, jinými slovy kvalita prací,
z Kladna a Mostu jsou mezi oceněnými
zastoupeni úměrně a kvalitně, podíl
studentů prezenčního studia na oceněných pracích není nijak výrazný (dva
z devatenácti). To svědčí obecně o vyšší
úrovni bakalářských a diplomových
prací u studentů v kombinované formě
studia. Profesní motivace obou vítězů
Martina Víta i Radka Zemana jsou toho,
zdá se, jen příznačným důkazem.

Soutěž o cenu hlavního partnera
V loňském akademickém roce též proběhl již 2. ročník soutěže Ceny hlavního
partnera VŠFS společnosti Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
o nejlepší diplomové práce z oboru
Pojišťovnictví. Slavnostní předání cen
našim třem vítězům – Ladě Staňkové,
Pavlu Hrabalovi a Michalu Vohralíkovi –
se uskutečnilo na podzimním banketu
za účasti zástupců hlavního partnera,
ostatních vysokých škol a vedení naší
školy.

Systém na odhalování
plagiátů
Štěpán Blahůšek
Vysoká škola finanční a správní se
účastní implementace systému
Theses.cz na odhalování plagiátů
závěrečných prací, jehož
provozovatelem je Masarykova
univerzita v Brně a který slouží jako
národní registr vysokoškolských
kvalifikačních prací. Do programu je
již zapojeno 29 veřejných, soukromých
i státních vysokých škol v České
republice a na Slovensku a databáze
prohledávaných prací čítá více než
92 tisíc závěrečných prací.
Smyslem programu je bránit tomu, aby
zoufalí studenti (v rozporu se zákonem)
opsali cizí práce, které byly pár let
předtím obhajovány na nějaké jiné
univerzitě a nevyšly tiskem. Proto se na
VŠFS od akademického roku 2008/2009
podmínkou předložení závěrečné
práce stala kontrola na opisování, která
je povinnou součástí elektronické
archivace práce a je registrována
v posudku vedoucího práce a v zápisu
o státní závěrečné zkoušce.
Od téhož roku jsou všechny závěrečné
práce obhájené na VŠFS včetně
posudků a výsledků obhajoby
zveřejňovány v elektronické podobě
s možností dálkového přístupu
a automaticky implementovány do
systému na odhalování plagiátů, který
obsahuje celkem 6077 závěrečných
prací obhájených na naší škole.

Ceny rektorky VŠFS a hlavního partnera
VŠFS jsou promotorem vyhlašovány
u příležitosti promocí v kruhu rodičů,
příbuzných a nejbližších přátel v skvostném prostředí kostela sv. Šimona a Judy
na Starém Městě pražském či v neméně
působivém kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě.

Závěrem
Jak napsat závěrečnou práci? Jak vidno,
nejlépe tak, aby bylo co slavit. „Mimo
jiné i proto, že to byla první láska, a na
první lásku se nezapomíná,“ jak praví
Umberto Eco.
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Double Degree „M“

Rozhovor se studentem programu
Janem Pavlíčkem
Jiří Tillner // text

Program Double Degree „M“ škola
zahájila v roce 2007. Rozšířil tehdejší
ryze finančně výhodný balíček (běžící
od roku 2004) souběžného studia MBA
a vybraného oboru navazujícího magisterského studia o prvek uznávání
předmětů, který představuje zároveň
významnou úsporu času. Ke konci
akademického roku 2009/2010 program v šesti bězích vystudovalo anebo
studuje celkem 42 studentů. Speciální
nabídky využili také absolventi navazujícího magisterského studia VŠFS.
V létě 2010 však škola zaznamenala
rekordní počet žádostí o informace
a následně i podaných přihlášek pro
jediný běh. Z celkového počtu zhruba

Co vás vedlo k rozhodnutí studovat?
Možnost lepšího uplatnění na trhu
práce v budoucnosti.

Podle čeho jste se rozhodoval při
výběru školy a programu?
Rozhodoval jsem se podle typu zaměření. Jelikož bych rád pracoval jako makléř
na burze, vybral jsem si obor Finance
a finanční služby, studijní směr Finanční investování, a k tomu zaměření na
finance v oboru MBA.

Jaké jsou podle vás hlavní benefity
programu?
Hlavními benefity jsou určitě: Zaprvé:
Možnost studovat Ing. a MBA najednou,
a tudíž skloubit teoretické znalosti

Musím říci, že cena MBA spolu
s inženýrským studiem je opravdu
bezkonkurenční, prakticky poloviční oproti
ostatním školám.
40 žadatelů nastoupilo do programu
konečných rekordních 16 studentů.
Zájem vskutku nebývalý. Nutno dodat,
že se jedná nejen o absolventy bakalářských programů VŠFS, ale také uchazeče přicházející ze široké veřejnosti.

z inženýrského studia s praktickými
v anglickém MBA. Zadruhé: Cenové
zvýhodnění oproti jiným školám
nabízejícím MBA.

Jak vysvětlit letošní zájem? Trefila se až
nyní naše nabídka do aktuální poptávky
na trhu? Je v dnešní době krizí, krachů
a pracovních nejistot více vnímána
přidaná hodnota tohoto studia? Jedná
se o významnou konkurenční výhodu
oproti jiným poskytovatelům programu
MBA v Čechách a magisterského studia
vůbec? S těmito a dalšími otázkami
jsem oslovil čerstvého studenta programu, pana Jana Pavlíčka.

Podle mého názoru se většina spolužáků hlásila primárně na inženýrské
studium a při té příležitosti narazili
na možnost studia s MBA dohromady.
Musím říci, že cena MBA spolu s inženýrským studiem je opravdu bezkonkurenční, prakticky poloviční oproti
ostatním školám.

Čím se pracovně zabýváte?
Hraji tenis.
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Jak si vysvětlujete zvýšený zájem
o tento studijní program?

Jak hodnotíte přehlednost naší
nabídky?
Hodnotím ji jako dobrou, ale informace
by mohly být ještě hlubší. Strávil jsem
poměrně dosti času zjišťováním dalších

potřebných informací přes jednotlivá
studijní oddělení.

Jak hodnotíte informace o programu na webu?
Informace na webu jsou dostačující, ale
mohly by být ještě konkrétnější. Podle
mého názoru chybí např. informace
o tom, jaké konkrétní předměty se kryjí
v jednotlivých oborech.

Porovnával jste podobné programy u konkurence?
Neporovnával.

Co reklama, myslíte si, že jsme
vidět?
Bohužel, s žádnou reklamou jsem v běžném životě nepřišel do styku. Nebýt
kamaráda, tak jsem o tom ani nevěděl.

V jakém časovém horizontu vidíte
návratnost investice do tohoto
vzdělání?
Investici do vzdělání považuji za moji
životní filozofii a nemyslím si, že se
dá vyjádřit penězi či nějakým datem
návratnosti v budoucnosti. Samozřejmě ale očekávám, díky vzdělání, lepší
uplatnění v praxi.
Program Double Degree „M“ student
oceňuje především proto, že propojuje dva typy programů, jeden se
zaměřením na výuku teorie, druhý
na její aplikaci do praxe. Oceňuje
i pestrost zaměření, např. na finance,
které může uplatnit ve své vybrané
budoucí kariéře. V neposlední řadě
chválí bezkonkurenční cenu, která je
na trhu MBA ojedinělá. Za tyto konkurenční výhody můžeme být myslím
právem pyšní a věříme, že zajistí, aby
zájem o toto unikátní studium byl
trvale udržitelný.
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První absolventi

Jaroslava Barbara Sporková // text
Daniel Hamerník // foto

Multiefektů

již mají svá osvědčení
Projekt „Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního
vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách“
je již ve druhé polovině své realizace
Čtenáři Xadonie ví, že VŠFS v květnu roku 2009 získala z rozpočtu
Evropského strukturálního fondu
a státního rozpočtu České republiky
finanční podporu na realizaci projektu nazvaného „Multiplikační efekty
postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách“, kterému jeho
realizátoři říkají od samého počátku
„Multiefekty“.
Během tohoto období vznikl kompletní vzdělávací program nazývaný
MULTI složený ze šesti tematických
bloků: Rozvoj kompetencí výzkumných
pracovníků, Rozvoj lidských zdrojů ve
výzkumu a vývoji připravený, Základy
projektového řízení, Šíření výsledků
výzkumu a vývoje, Transfer technologií
a metodika posouzení hodnoty inovace
a Vytváření kvalitních týmů výzkumu
a vývoje a jejich další rozvoj.

Pilotní ověření programu
V akademickém roce 2009/2010
proběhlo pilotní ověření vzdělávacího programu. Mezi jeho posluchači
byli zaměstnanci Výzkumného ústavu hnědého uhlí, a. s., Univerzity J. E.
Purkyně a mostečtí studenti a zaměstnanci Vysoké školy finanční a správní,
o.p.s. Celkem prvním během prošlo
51 osob, z nichž mnozí absolvovali
všechny vzdělávací moduly. Součástí
pilotního ověření bylo jeho hodnocení.

Posluchači měli za povinnost zhodnotit
úroveň studijního textu dřív, než navštívili konkrétní kurz. Další hodnocení
prováděli bezprostředně po ukončení
přímé výuky. Úroveň celého běhu byla
nadstandardní: na stupnici 1 (nevyhovující) až 10 (excelentní) byly studijní
texty jednotlivých modulů hodnoceny
v rozmezí 6,7 až 8,3. Průměrná hodnota
realizace vzdělávacích akcí byla 7,3.
Tento výsledek je považován za velmi
dobrý i s ohledem na to, že hodnotitele
tvořila skutečně náročná cílová skupina:
akademičtí pracovníci, výzkumníci
a manažeři výzkumu z praxe a vysokoškolští studenti.

Bilancující setkání

Do budoucna

Dne 7. října 2010 se ve vzdělávacím
centru Benedikt v Mostě konal za
účasti prorektora pro vzdělávací činnost
a vnější vztahy RNDr. Petra Budinského,
CSc., seminář bilancující výsledky pilotního běhu, na kterém byla absolventům
slavnostně předána osvědčení. V říjnu
2010 byl na středisku VŠFS v Kladně, za
účasti 15 posluchačů, zahájen druhý
vzdělávací běh MULTI. Vzdělávací akce
budou probíhat až do dubna 2011.
Téměř paralelně s výukou v Kladně
byly zahájeny vzdělávací akce v Ústavu
jaderného výzkumu, a. s. v Řeži. I zde je
výuka naplánována do jara 2011. Posluchači jsou tentokrát mladí, zejména
začínající vědečtí pracovníci.

Projekt Multiefekty řeší ještě jednu
důležitou aktivitu. Tou je vytvoření
Nadregionální partnerské sítě zaměřené
na spolupráci při přípravě a realizaci
společných projektů orientovaných
na rozvoj znalostí a dovedností a na
vytvoření funkční platformy Meziregionální partnerské sítě poskytující
všem zúčastněným stranám jak přístup
k relevantním informacím, tak prostředí pro vzájemné setkávání a výměnu
názorů. Řídícím výborem projektu už je
schválen text rámcové dohody, kterou
by měly subjekty zapojené do sítě
podepsat, a připravuje se odborný seminář, na kterém by měla být představena informační platforma sítě. O jeho
průběhu budeme čtenáře Xadonie
informovat v podzimním čísle.
Více informací o projektu na
www.vsfs.cz/multi.
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Otevřené vzdělávání pro

ekonomiku znalostí
Lenka Omelková, Jan Rytina // text
Hana Ambrožová // foto

Vysoká škola finanční a správní získala v listopadu 2008 finanční
podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita na rozvoj
e-learningu, který podpoří kombinované studium.
Cílem projektu je uvést do praxe
ucelenou koncepci e-learningové
podpory kombinovaného studia na
VŠFS a zajistit její realizaci.

Pilotní projekt
9 e-learningových studijních opor
bylo vytvořeno a odzkoušeno
v akademickém roce 2009/10,
5 v zimním semestru a 4 v letním
semestru. Těchto 9 předmětů bylo
v akademickém roce 2010/11 nasazeno
v celém kombinovaném studiu na naší
univerzitě. Dalších 18 předmětů je
v akademickém roce 2010/11 průběžně
pilotně ověřováno jednou studijní
skupinou kombinované formy studia.

První krůčky
Studenty kombinovaného studia proto
čekaly v letošním zimním semestru
v předmětech Vývoj ekonomických
teorií, Základy práva, Aplikační
software 1 a Euroregiony a na počátku

materiálu včetně tak zvaných POTů
(práce opravované tutorem). Vytvořená
e-learningová studijní opora těchto
předmětů předpokládá průběžnou
elektronickou komunikaci mezi tutorem
a studenty, setkání studentů s tutorem
nese neznámý název tutoriál, novinek
však je mnohem více.
Jmenovali jsme vyučovací předměty,
jejichž e-learningové studijní opory
byly vytvořeny, obsahově i metodicky
oponovány, v jedné studijní skupině
v minulém akademickém roce pilotně
ověřeny a připraveny pro všechny
studenty v kombinované formě studia.

Co je v distančním studiu jiné?
Učivo je po vytvoření studijní opory
obsahově i časově strukturovanější,
cílené, je důsledněji vyžadováno
průběžné studium. Tutor s využitím
e-learningové opory, spolu s aktivními
studenty, vytváří prostředí, které

Učivo je po vytvoření studijní opory
obsahově i časově strukturovanější, cílené,
je důsledněji vyžadováno průběžné
studium
letního semestru v předmětech
Finanční analýza podniku, Řízení vztahů
se zákazníky a Aplikační software 2
mnohá překvapení a v porovnání
s některými dalšími předměty značné
rozdíly. Vyučující se jim představil
jako tutor, v informačním systému
našli nezvyklé množství výukového
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napomáhá k dosažení hlavních
vzdělávacích cílů: umět studované
poznatky zhodnotit, přesněji
pojmenovat problémy, formulovat
vlastní názor, něco sám navrhnout,
vytvořit. Ve všech studijních skupinách
jsou na studenty kladeny stejné
nároky a požadavky. Do promyšlené
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komunikace v období mezi tutoriály
jsou zapojováni všichni studenti,
o jejich zapojení má tutor přehled.

Studenti jsou motivováni k tomu, aby
formovali a vyjádřili vlastní názor, aby
přinášeli své návrhy k dalšímu rozvíjení

Studenti jsou motivováni k tomu, aby
formovali a vyjádřili vlastní názor,
aby přinášeli své návrhy k dalšímu rozvíjení
studovaného problému.
Celý způsob výuky zároveň prohlubuje
počítačovou gramotnost studentů
i tutorů.
Někdy vyslovované obavy z omezení
osobního kontaktu ve srovnání
s dosavadní praxí jsou možná málo
spojovány se skutečností, že čas,
který studenti tráví při osobním
kontaktu s tutorem, je stejný jako při
dosavadní výuce v kombinovaném
studiu. Přidanou hodnotou je průběžná
vzájemná komunikace a příprava
studentů na společná setkání.

Novinky ve výuce
Co je nové z hlediska metod výuky
a využití výpočetní techniky? Nový
fenomén – tutoriál – má zpravidla
dvě části. V jeho první části tutor
stručně zhodnotí výstupy samostudia
studentů a poté navazuje společná
diskuse vybraných témat, při
které studenti neopakují jen to, co
v textech vyčetli, ale domýšlejí další
souvislosti, tutor se ptá na různé
aspekty studovaných problémů jinak,
navozuje úvahy vedoucí k hledání
nových souvislostí, k zobecňování.

studovaného problému. Z technického
a organizačního hlediska je důležitá
komunikace přes studentský informační
systém s důsledným používáním
vybraných prvků interaktivní osnovy
(„aktuální informace“, „odevzdávárna“,
„poznámkový blok“, „diskusní fórum“,
„odpovědníky“).

Z názorů studentů, kteří již
s e-learningovou studijní oporou
na VŠFS pracovali
Součástí e-learningové studijní opory
je anketa, ve které studenti mají
příležitost hodnotit různé aspekty
distančního vzdělávání, práci tutora,
úroveň distanční opory a celkové pojetí
nového způsobu studia. Z celkového
počtu 150 účastníků pilotního
ověřování vytvořených studijních opor
v akademickém roce 2010/11 na otázky
v anketě odpovědělo 51 studentů.
Jejich odpovědi ukázaly následující:
● Většina studentů přijímá novou
formu výuky jako přínos, zvýšené
požadavky na přípravu a průběžnou
práci plní.
● Diskuse na tutoriálech, na které
přijdou studenti připraveni, přispívají

k osvojení dovednosti samostatně
hodnotit, zaujímat vlastní stanoviska,
nacházet nová řešení.
● Někteří studenti připojují připomínky
k přílišné časové náročnosti
distančního studia. Většina studentů
se na tutoriály průběžně připravuje.
Plánovaným výstupem projektu
a podmínkou podpory z Evropského
sociálního fondu je vytvoření 25
e-learningových studijních opor
a jejich implementace do výuky
v kombinovaném studiu na VŠFS.
V projektu máme vytvořeno 27
e-learningových studijních opor,
systém jejich hodnocení a aktualizace je
nastaven tak, aby v akademickém roce
2011/12 byly kompletně nasazeny do
výuky v kombinované formě studia.
Praha a EU: Investujeme do Vaší
budoucnosti
Evropský sociální fond
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Magdalena Straková // text
Daniel Hamerník // foto

Ples 2011

České rockové legendy to rozbalily na Plese
Vysoké školy finanční a správní a Bankovní akademie
I rok 2011 zahájilo Společenství škol
již tradičním plesem na pražském
Žofíně. V sobotu 8. ledna se v jeho
reprezentativních prostorách sešli
zaměstnanci, studenti a přátelé jak
Vysoké školy finanční a správní, tak
Bankovní akademie.

Zahájení plesu
Pro Bankovní akademii program začal
již v 18:30 hod. dekorováním primánků.
Ve chvíli, kdy byl stužkován maturitní
ročník, se program rozjížděl i ve Velkém
sále. Po temperamentním předtančení
absolventky VŠFS Lucie Hunčárové
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s Janem Onderem hosty přivítala rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová.
Spolu s ní hosty pozdravil zástupce
hlavního partnera plesu generální
ředitel společnosti OVB Michal Knapp.
Elvis Presley v podání Vládi Lichnovského roztančil celý sál, pak už následovalo
vyhlášení nejsladěnějších párů. Hlavní
cenu, vstupenky na 12. reprezentační
ples podnikatelů a manažerů, věnovala do soutěže ředitelka mediálního
partnera plesu, společnosti Lobby ČR,
Pavla Podskalská, která cenu vítěznému
páru osobně předala. Ale to už celý sál
pomalu utichal v očekávání vystoupe-

ní českých rockových bardů skupiny
Olympic. Hodina plná jejich největších
hitů v podání frontmana skupiny Petra
Jandy sál doslova zelektrizovala.

Nejen Olympic
Poutavý program probíhal i v ostatních
sálech. Vystoupení naděje česko-slovenské popmusic Viki Matušovové
potěšilo hosty Malého sálu a ti, kteří zabloudili až do Sálu rytířského, se mohli
od půl desáté ponořit do cimbálovky
Jožky Šmukaře a se sklenkou dobrého
vína, která k této muzice neodmyslitelně patří, si od srdce zazpívat.
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Arnošt Klesla // text
Daniel Hamerník // foto

Státnice

výrazně ve znamení zvýšené kvality
Je to každoročně počátkem června radost a starost zároveň pro
celou akademickou obec naší školy. Přicházejí státní zkoušky se
vším, co k tomu patří.
ve zlomcích procent, jsme v roce 2010
zaznamenali 3 % neobhájených bakalářských a diplomových prací. Důsledkem
zvýšení náročnosti na obsah i formu závěrečné práce je dále zřetelná diferenciace
v klasifikaci obhajob.

Připravenost studentů

Dnes, s odstupem, můžeme říci, že
se v červnu i srpnu 2010 vše podařilo
úspěšně zvládnout. Ocenění průběhu
státních zkoušek v červnu 2010 se
VŠFS dostalo dokonce i od kontrolní
skupiny samotné akreditační komise.

Zlepšení výsledků
V porovnání výsledků státních zkoušek
z června roku 2009 jsou průměrné klasifi-

Studenti projevovali při obhajobách v minulém roce nejen zřetelně důkladnější
odbornou připravenost a znalost problematiky, ale jejich výkony byly mnohem
lepší i z hlediska komunikace a prezentace jejich prací v softwarovém prostředí
MS PowerPoint. Tato forma, nejen že
zlepšuje a obohacuje obsahovou úroveň
obhajob, ale přispívá i k jejich efektivnímu
průběhu a šetří drahocenný čas. Vynikající
je skutečnost, že k obhajobám nepronikl
ani jeden plagiát závěrečné práce. Je to
především výsledek uplatnění systému

Důvodem k radosti je skutečně pronikavé
zlepšení výsledků obhajob bakalářských
i diplomových prací.
kační hodnoty výsledků státních zkoušek
v roce 2009 – 2010 velmi povzbudivé.
Důvodem k radosti je skutečně pronikavé
zlepšení výsledků obhajob bakalářských
i diplomových prací. Průměrná známka
se zlepšila z rozpětí ve všech studijních
oborech z 1,71 – 2,08 na hodnoty 1,07 –
1,91. Každé výrazné zlepšení klasifikace
vyvolává otázku, zda k němu nedošlo
efektem ostré tužky, tedy změkčením
zkušebních požadavků na úroveň obsahu. Pravdou je pravý opak. Už druhým rokem se postupně zvyšoval na naší vysoké
škole důraz na kvalitu závěrečných prací.
Oproti jednotlivým případům neúspěšných obhajob v roce 2009, vyjádřených
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kontroly definitivních textů závěrečných
prací uložených do Archivu Informačního
systému, založený na jejich porovnání
s databází Theses.

Odborné předměty
V odborných předmětech došlo také
k podstatnému zlepšení úrovně hodnocení a tedy i znalostí studentů. Zejména
v bakalářském studiu došlo k podstatnému zlepšení znalostí zkoušených studentů (z 1,88 – 2,09 na 1,67 – 2,07) a tím i ke
zvýšení úrovně výsledků této části státních zkoušek. V magisterském studiu se
podařilo udržet vyšší úroveň hodnocení
z minulosti (1,6 – 2,08). Problémem zůstá-

vají výsledky zkoušek z ekonomie, i když
i tady se v minulém roce projevil zřetelný
trend ke zlepšení znalostí studentů i klasifikace. S výjimkou výsledků v oboru Pojišťovnictví se však průměrné hodnocení
pohybuje v pásmu slabých hodnot mezi
2,13 – 2,28. Jako problém se ukazuje podcenění rozsahu a náročnosti ekonomie na
základě složení zkoušek z Mikroekonomie
a Makroekonomie v 1. ročníku. Studenti
zejména bakalářského studia zapomínají,
že ani znalost ekonomie není jednou
provždy zafixovaná, že se lidský mozek
brání každodennímu přívalu informací
přirozeným procesem zapomínání. Další
iluzí je studium ze zkrácených tzv. otázek
vypracovaných obvykle v kruhu studentů
na principu dělby práce. Velmi často tyto
rukopisy nemají potřebný rozsah a úroveň, nebo rovnou obsahují chyby.
Co říci závěrem? Sluší se však poděkovat za obětavou práci všem tajemnicím
a tajemníkům zkušebních komisí. Vysoká
odborná úroveň státních zkoušek je na
VŠFS již zvykem, stejně jako korektní
a objektivní jednání zkušebních komisí
a důstojná atmosféra. To vše je zásluhou
doslova každé zkušební komise, jejíž
úroveň práce zcela zásadně ovlivňuje
především její předseda. Také studenti
naší školy projevili v roce 2010 vysokou
úroveň motivace a jako hlavní aktéři celého procesu přispěli k jeho úspěchu.

Závěrem
Vývoj úrovně znalostí a celkové kvality
státních zkoušek se na naší univerzitě
stále postupně zlepšuje. Přirozeným
závazkem všech našich pedagogů
i zaměstnanců je tento trend udržet i do
dalších let. Práce na tomto úkolu začala
už se zahájením akademického roku
2010/2011. Tak s chutí do toho, všichni,
kterých se to týká.
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Magdalena Straková // text
Daniel Hamerník // foto

Události
Krátké zprávy z VŠFS

Křest kalendáře Senegal 2011
Více než 24 000 Kč se vybralo na charitativním
křtu kalendáře fotografií rektorky VŠFS Bohuslavy
Šenkýřové Senegal 2011, který proběhl 15. prosince
2010 v Kongresovém centru univerzity. Účastníci
slavnostní akce tak dali najevo svůj zájem
o Stipendijní program univerzity, který je určen
handicapovaným studentům. Senegal 2011 je již
pátým kalendářem, který VŠFS vydává na podporu

svých stipendií. Křest zahájily africké rytmy v podání
skupiny Barakaba, poté Bohuslava Šenkýřová
připomněla hostům křtu historii kalendářů
a provedla je svým senegalským dobrodružstvím.
Kalendář pokřtila vyslankyně africké kultury paní
Yé Traore, a pak už se celý sál roztančil v další dávce
rytmů afrických bubnů. Příjemný večer byl zakončen
pohoštěním v africkém stylu.

Nejlepší pedagog 2010
Už podruhé triumfoval ve studentské anketě
o nejlepšího pedagoga Karel Havlíček, děkan
Fakulty ekonomických studií. S 251 body získal
výrazný náskok před svými kolegy. Druhé
místo s 164 body obhájila Ladislava Knihová,
pro kterou bylo letošní umístění skutečným
překvapením. „„Právě letos jsem s takovým
umístěním nepočítala, mám převážnou většinu
svých studentů „nových“, ať již na bakalářském
či na magisterském studiu, a tak si na sebe i na
poněkud přísnější režim vzájemné spolupráce
teprve zvykáme. Toto prestižní umístění je pro mě
velmi motivující do další práce a studentům za
jejich hlasy děkuji,“ svěřila se L. Knihová během
vánočního večírku univerzity, na kterém byly ceny
předávány. Ani na třetím místě nedošlo ke změně,
127 bodů získal vedoucí Katedry marketingové
komunikace Marek Matějka. Další výsledky si
můžete prohlédnout v tabulce připojené k článku.

Systém hlasování se nezměnil, každý student
měl možnost vybrat si tři pedagogy a přidělit jim
první (pět bodů), druhé (tři body) a třetí (jeden
bod) místo. Zvítězil pedagog s největším počtem
bodů. Také letos udělila rektorka Cenu za nejlepší
publikační činnost v AR 2009 – 2010, a to děkanu
Fakulty sociální studií Dušanu Pavlů.
Pořadí ankety:
Ing. Karel Havlíček, Ph.D. MBA (251 hlasů)
PhDr. Ladislava Knihová (164 hlasů)
PhDr. Marek Matějka (127 hlasů)
Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. (111 hlasů)
doc. Radim Valenčík, CSc. (83 hlasů)
Ing. Herbert Heissler (79 hlasů)
RNDr. Petr Budinský, CSc. (61 hlasů)
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. (49 hlasů)
Jaromír Stemberg, MBA (35 hlasů)
Ing. Pavel Klička (32 hlasů)

Šachový turnaj čtyřčlenných družstev středních škol
Novou tradici založila VŠFS, když se stala hostitelkou
a spoluorganizátorkou šachového turnaje
čtyřčlenných družstev středních škol pod záštitou
starosty městské části Prahy 10 Milana Richtera.
Turnaj proběhl dne 20. ledna za účasti šestnácti týmů
z celé České republiky. Ředitelem turnaje byl Pavel
Matocha, předseda Pražské šachové společnosti
a organizátor mnoha výjimečných šachových
událostí, jako byla například simultánka šachového
velmistra a legendárního mistra světa v šachu
Garry Kasparova na Hluboké. Turnaj rozhodoval

Petr Herejk, místopředseda výkonného výboru
Šachového svazu České republiky. Celodenní boj byl
završen vyhlášením, které proběhlo v odpoledních
hodinách za účasti sponzorů akce, k nimž vedle
VŠFS patřila i městská část Prahy 10, Pražská šachová
společnost a společnost Czech Computers, která
do soutěže věnovala hlavní ceny. Vítězem se stal
tým Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku – Místku ve
složení Tomáš Pecha, Jakub Rabatin, Matěj Konštacký
a Tomáš Pavelek. Další podrobnosti k výsledkům
turnaje naleznete na http://chess-results.com.
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Karel Havlíček // text
Daniel Hamerník // foto

Konference

Změny v řízení

podniků v postkrizovém období
Za velkého zájmu odborné veřejnosti a sdělovacích prostředků
se uskutečnila 26. května 2010 v hlavním sále ČNB konference
připravovaná Katedrou řízení podniku a podnikových financí
Změny v řízení podniků a podnikových financí.
Záštitu převzal ministr průmyslu
a obchodu Vladimír Tošovský, celá
konference byla živě přenášena
televizí Z1, součástí byla tisková
konference. Druhý den se navázalo
pracovním akademickým workshopem v Kongresovém centru VŠFS.

Téma konference
Téma konference bylo vhodně načasované, neboť přelom roku již byl charakterizován mírným oživením podnikové
sféry, přesto je nepochybné, že manažeři nebo vlastníci středně velkých firem,
které úspěšně prošly jednou z největších ekonomických krizí posledních
desetiletí, budou nuceni, poté co krize
odezní, změnit mnohé, doposud zažité
mechanismy v řízení podniků. Světová
krize a s ní spojené problémy s poklesem zákaznické poptávky (a v důsledku

daleko lépe připraví na neočekávané
turbulence na trzích. Cílem konference
bylo mj. shrnutí těchto závěrů. Účastníci
konference se mohli při té příležitosti
seznámit s pohledem na změny v řízení
podnikových procesů jednak krizových
manažerů, dále bankéřů a v neposlední
řadě i manažerů firem, kteří krizí úspěšně prošli. Praktické zkušenosti byly
na konferenci konfrontovány s názory
akademického prostředí, které rovněž
musí přizpůsobit moderní výuku řízení
podniků novým skutečnostem, které ze
světové ekonomické krize vyplynuly.

Zajímavá vystoupení
Velmi nás potěšilo, že na konferenci
přijal pozvání velmi reprezentativní
vzorek účastníků, vesměs vrcholových
manažerů a zkušených akademických
pracovníků. V prvním bloku Prevence

Velmi nás potěšilo, že na konferenci přijal
pozvání velmi reprezentativní vzorek
účastníků, vesměs vrcholových manažerů
a zkušených akademických pracovníků.
též úvěrování), naplno odhalila mnohé
nedostatky v řízení jednotlivých procesů
uvnitř firem i v řízení vztahů se zainteresovanými skupinami (zákazníci, banky,
stát, dodavatelé, zaměstnanci). Je tedy
nepochybné, že se podniky budou
muset z krize nejen poučit, ale vyvodit
takové závěry, které je v budoucnu
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před krizovými scénáři se na firmy po
krizi zaměřil ve svém příspěvku přední
expert na restrukturalizaci podniků
předseda představenstva M. L. Moran
Václav Novák. Jemu předcházel Jan
Vlachý, dlouholetý pedagog VŠFS,
který krizi popsal jako pravidelně se
opakující jev, přičemž velmi zajímavě
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představil některé historické milníky
světových krizí. Díky otevřenosti předsedy představenstva Otty Daňka získali
účastníci představu o deseti úspěšných
manažerských krocích strojírenského
podniku ATAS elektromotory Náchod
a.s., který byl v krizi nucen propustit
více než 300 zaměstnanců. Odborný
pohled na finanční řízení rizik prezentoval prorektor VŠFS Petr Budinský.
To, že insolvenční řízení nemusí nutně
znamenat konec podnikových aktivit,
předvedl ve své prezentaci generální
ředitel Coface Czech Credit Management Services Radek Laštovička, na nějž
navázal v podobném duchu vice president Asociace inkasních agentur ČR Ivo
Klimeš. V rámci druhého bloku Financování podniků se očima banky podíval
na podniky v recesi ředitel korporátního
rizika Raiffeisenbank Miroslav Sedlák.
Odborný garant konference a ředitel
SINDAT Karel Havlíček, děkan Fakulty ekonomických studií VŠFS, popsal
cestu, jak restrukturalizovat dluhy nikoli
pouze bankovní, a Aleš Michl, finanční
analytik a portfoliový manažer Raiffei-

senbank velmi otevřeně prezentoval
možný dopad státních dluhů do podnikové sféry. Ve třetím odpoledním bloku
Interní procesy a trhy hovořil o úloze
IT při řízení firmy v době krize ředitel
divize vývoje Microsoft ČR Jiří Karpeta.
Odlišný pohled na krizi, ve kterém neopomněla i sociologické aspekty, nabídla
ve svém vystoupení hlavní manažerka
konference a vedoucí katedry managementu VŠFS Pavla Břečková.

Druhý den
Druhý den pokračovala konference odborným workshopem, jehož záměrem
bylo neprodleně diskutovat závěry konference na akademické úrovni ve smyslu rozhodujících změn v řízení podniků
v návaznosti na poučení ze světové
krize, a dále aplikovat tyto poznatky do
výuky na VŠFS. Na pracovním workshopu vystoupilo deset pedagogů VŠFS
a dále někteří pedagogové z jiných
vysokých škol. Po každém odborném
příspěvku proběhla diskuse s garanty
předmětů a garantem oboru, jak konkrétně se dopady krize projeví ve výuce

akreditovaných předmětů, případně
jak bude upraven obor Řízení podniků
a podnikové finance. Podařilo se, že
veškeré změny byly zakomponovány
do žádosti o reakreditaci oboru, která
úspěšně proběhla na přelomu pololetí
a s potěšením tak můžeme konstatovat,
že akademický rok 2010/11 již je plně
vyučován v kontextu s dopadem světové krize na řízení podniků. V rekordním
čase se nám tak podařilo reagovat na
turbulentní změny na trzích a studenti
mají možnost seznámit se s posledními
trendy v řízení podnikových financí,
obchodu, inovací, kvality nebo třeba
s řízením restrukturalizací firem.

Záznam konference
Z prvního dne konference byl pořízen
televizí Z1 profesionální videozáznam
a nakladatelství VŠFS EUPRESS vydalo
obratem pod gescí Jiřího Součka sborník
konference a odborného workshopu.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se na konferenci podíleli
a přispěli k jejímu úspěšnému průběhu.
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13. ročník mezinárodní
odborné konference

Radim Valenčík // text
Daniel Hamerník // foto

Lidský kapitál

a investice do vzdělání

Ve dnech 23. – 24. září 2010 proběhl 13. ročník mezinárodní
odborné konference Lidský kapitál a investice do vzdělání.
Uspořádala jej Vysoká škola finanční a správní pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Odborným garantem konference byl
doc. Radim Valenčík, CSc. Jednalo
se o pokračování jedné z nejdelších
tradic vědeckých setkání v ČR. První
proběhlo již v roce 1998. Garantem
byla Bankovní akademie.
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V každém roce se snažíme přinést něco
nového. Proto bylo letos zvoleno následující zaměření: Nezbytnost, aktuálnost
a vzájemná podmíněnost reforem systémů veřejného sociálního investování
a pojištění – cesta k zajištění kvalitního
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vzdělání, péče o zdraví, stability penzijního systému. Účastníci konference tak
byli vyzváni k tomu, aby se snažili ukázat
a analyzovat souvislosti mezi reformami
v takových oblastech společenského života, jakými jsou vzdělání, péče o zdraví,
zabezpečení ve stáří apod.

Program konference
Uvedenému zaměření odpovídalo
i rozčlenění jednání konference do čtyř
bloků:
1. blok: Nutnost reforem systémů sociálního investování a sociálního pojištění
z hlediska konkurenceschopnosti
2. blok: Financování investic do vzdělání a zdraví, problematika reforem v této
oblasti
3. blok: Penzijní systém, prodlužování
doby dožití a možnosti prodloužení
produktivního uplatnění, vzájemná
podmíněnost reforem systému sociálního investování a sociálního pojištění
4. blok: Hry o reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění

V každém z bloků vystoupili odborníci
z ČR i ze zahraničí. Byl dán prostor pro
diskusi. V návaznosti na předešlý ročník
byl formou zařazení 4. bloku otevřen
prostor pro uplatnění teorie her při
analýze některých problémů, s nimiž se
příprava i realizace reforem setkávají.
Konference přinesla mj. následující
poznatky:
● Souvislost mezi reformami v jednotlivých oblastech systémů sociálního
investování a sociálního pojištění je
významná, projevuje se stále více
a lze očekávat, že jí praxe bude věnovat stále větší pozornost.
● V pojetí reforem bude stále významnější roli hrát vzdělání a jeho vliv na
ekonomiku v návaznosti na proces
konstituování znalostní, resp. vzdělanostní společnosti.
● Velmi intenzivní diskuse lze očekávat
v oblasti reformy systému důchodového pojištění, kde se vyhraňují
odlišné koncepce.
● Období produktivního uplatnění
člověka, ve kterém hrají důležitou
roli systémy sociálního investování,
zejména péče o zdraví a kvalitní

vysokoškolské vzdělání i správně
pojaté a zaměřené celoživotní vzdělávání.
● Konflikt zájmů v oblasti reforem
nemá jen politickou dimenzi, ale
projevují se v něm i zájmy různých
lobby, zejména pak v oblasti diskusí
a kroků při přípravě reformy penzijního pojištění.
● K analýze konfliktů zájmů v oblasti
reforem lze účinně využít teorii her
a jako její součást i teorii redistribučních systémů.

Závěrem
Celkově lze říci, že obsah příspěvků
i průběh diskusí prokázaly trend stále
užší obsahové a problémové návaznosti. Na konferenci vystoupilo se
svými příspěvky více než 30 odborníků
a zúčastnilo se jí téměř 70 osob včetně
studentů VŠFS. Bylo možné se seznámit
s tím, jak uvedenou problematiku vidí
např. prof. Vladimír Čechák, prof. Petr
Matějů, prof. Jaroslav Vostatek, Ing. Aleš
Michl, ing. Menbere Workie, doc. Radim
Valenčík a další.
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Dušan Pavlů // text
Archiv // foto

Smolenice

pojem v oblasti mezinárodních
vědeckých konferencí s tematikou
masmediální a marketingové
komunikace
Mgr. Ondřeje Roubala, Ph.D. a externího
pedagoga Ing. Ondřeje Peška.

Vystoupení našich zástupců

Malebný smolenický zámek poblíž
Trnavy již po několik let hostí vědecko-pedagogickou komunitu z oblasti
masmediální a marketingové komunikace. Naši vzácní přátelé, kolegyně
a kolegové z Fakulty masmediálnej
komunikáce Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnavě tak každoročně
umožňují odborné české, slovenské,
německé, polské a rakouské odborné
komunitě setkat se na dvoudenním
jednání, které pracuje v několika
tematicky sevřených sekcích, a diskutovat podstatná témata obou
základních oborů.
Naše univerzita je zde tradičně zastoupena Katedrou marketingové komunikace, která na jarní konferenci konanou
27. a 28. dubna 2010 vyslala nebývale
silné zastoupení: prof. PhDr. Dušana
Pavlů, CSc., ing. Viléma Kunze, Ph.D.,
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Prof. Pavlů – člen vědeckého výboru
konference – vystoupil s příspěvkem
Marketingový výzkum jako zdroj úvah
o komunikační strategii (na příkladu
zavádění EURO v Česku). Interpretoval
zde výsledky velkého výzkumu názorů
žáků 6. – 9. tříd základních škol v ČR na
euro jako společnou měnu Evropské
unie. Výzkum realizovala na objednávku
Ministerstva financí ČR Katedra marketingové komunikace Fakulty sociálních
studií VŠFS jako účelový grantový projekt. Výsledky jsou velmi podnětné pro
národní komunikační strategii, jak jsme
již ostatně v předchozím čísle Xadonie
informovali podrobněji. Doktor V. Kunz
z mosteckého střediska VŠFS seznámil
odborné publikum s některými pohledy na koncept CSR – Corporate Social
Responsibility – společenské odpovědnosti firem. Ve svém příspěvku zejména
seznamoval s možnostmi a limity zavádění tohoto etického přístupu k sociální komunitě dotčené podnikatelskou
činností firmy (vnitřní a vnější veřejností)
a s některými úskalími marketingové komunikace politiky CSR. Doktor O. Roubal
– proděkan FSS VŠFS – koncipoval své
vystoupení na téma Hédonismus jako
životní styl z pohledu sociologie marketingové komunikace jako příspěvek
charakterizující životní styl specifického
spotřebitelského segmentu hédoniků v rámci odlišných životních stylů
v naší společnosti. Sledoval možnosti
marketingové komunikace při jejich
spotřebitelských orientacích, naznačoval

možnosti efektivní argumentace apod.
Ing. O. Pešek se orientoval spolu se svým
kolegou z VŠE dr. Štědroněm pozornost
do oblasti Politických aspektů marketingu a megaintegrace médií. Zkoumali
politické a systémové aspekty marketingu a megaintegrace, analyzovali, jaké
jsou možné změny systému. Poukázali
na fakt, že současná česká společnost je
provázána řadou kontaktů, souvislostí,
přátelských výpomocí, lobbistických
tlaků apod., které znemožňují efektivní
výkon státní správy. Docházejí k závěru,
že globální degeneraci ekonomického
a politického systému je možné zabránit
reformou legislativního systému. Do
sborníku konference přispěl nepředneseným příspěvkem také doc. M. Kašík.
Předmětem jeho zájmu byla Hyperlokální komunikace – nová výzva pro marketing a média. Jde o nový jev v mediálním
světě, který se snaží podchytit spontánní žurnalistickou aktivitu a iniciativu
v lokálních měřítcích lidského života
a vytvořit média nového formátu a určení, obvykle distribuovaná v tištěné nebo
internetové podobě, poměrně často
také v kombinaci obou forem.

Závěrem
Všechny přednesené příspěvky se
setkaly v odborných sekcích se zájmem
účastníků, navazující diskuse prokázaly,
že autoři si připravili příspěvky aktuální
a rezonující s obecnější problematikou
řešení komunikačních otázek ve společnosti. Sborníky, které jsou z konferencí
vydávány, se stávají výtečným studijním
zdrojem aktuálních informací z masmediální i marketingové komunikační
problematiky.
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Letní škola

Jitka Bušinová // text
Archív // foto

Trenčín 2010

Všichni to jistě znáte. Na konci letního semestru teskníme,
že nám končí škola… Kdo by se také těšil, na prázdniny, kdy
po vás pár měsíců pro změnu nikdo nic nechce, nemusíte se
připravovat a učit se.
Využila jsem proto lákavé nabídky
VŠFS a na základě doporučení zkušenějších studentů vyšších ročníků se
rozhodla zúčastnit se Letní školy ve
slovenském Trenčíně.

Přihlášení a odjezd
Procedura samotného přihlášení
byla velice jednoduchá. Se vším nám,
uchazečům, kterých bylo z nepochopitelných důvodů poskromnu, pomohli
velice ochotně pracovníci zahraničního oddělení. Ani jsem se nenadála
a s dalšími 4 studenty VŠFS jsme se
seznamovali na kolejích Vysoké školy
manažmentu v Trenčíně. Během dne
přijížděli další studenti a kantoři ze
spřátelených univerzit podílejících se
na tomto projektu, který je dotovaný
programem Erasmus: univerzita Vilnius
z Litvy a univerzita užitých věd Oulu
z Finska. Následovalo báječných, avšak
také náročných 12 dní. Zpočátku jsme
moc nespali vzhledem k poznávání
města Trenčína a společensko-seznamovacím procedurám, které se většinou
protáhly až do brzkých ranních hodin.
Skamarádili jsme se a mezi námi i pedagogy panovala přátelská a vlídná atmosféra. Organizace byla výborná. Všechny
výdaje spojené s pobytem, stravováním
i cestou nám byly uhrazeny, dokonce
jsme dostali i velice příjemné a více než
dostačující kapesné.

Výuka
Veškerá výuka se týkala tématu Znalostní management a konala se v anglickém
jazyce. První tři dny nám přednášeli
střídavě kantoři zúčastněných univerzit.
Hodiny zahrnovaly zároveň teoretickou

přípravu, i praktické příklady a zkušenosti z praxe.

Výlety
Čtvrtý den jsme ráno autobusem
vyrazili směr Vysoké Tatry. Cestou jsme
měli příležitost poznat hlouběji výrobní
a manažerské procesy v továrně na
pračky společnosti Whirlpool. Následoval den plný workshopů a dalších
zajímavých přednášek v kongresovém
centru našeho hotelu. Na večer jsme se
fyzicky vybili při ping-pongu a ve wellness centru. V sobotu jsme zubatkou
dojeli do Starého Smokovce a šlapali při
nepříliš pěkném počasí na Zbojnickou
chatu. Ne všichni byli zvyklí na takovou fyzickou zátěž, ale teamový duch,
výborná česnečka na vrcholu a cestou
dolů pud sebezáchovy zvítězily. Víkend
byl zakončen návštěvou nádherné Děmenovské jeskyně, pohádkového hradu
Bojnice a cestou zpět při krásném počasí. Byl ohromující pro všechny, avšak
nejvíce z Tater byli nadšeni studenti
z Litvy, kteří ze své země hory příliš
neznají.

Společný projekt
Od pondělí do středy nás čekala tvrdá
práce. Vytvořily se studentské skupiny,
po jednom z každé země, které byly
kontrolovány a usměrňovány pedagogy. Úkolem bylo zpracování projektu
na cca 30 stránek, přibližně na úrovni
bakalářské práce. Sjednotit styly psaní,
úrovně angličtiny a časové možnosti
na studium bylo náročné, a proto jsme
pracovali od rána do rána. Ve čtvrtek
pro nás byl zorganizován další výlet, do
Bratislavy, kde jsme poznávali měs-

to a byla nám také ukázána budova
Vysoké školy manažmentu. Večer jsme
se připravovali na páteční prezentace.
Všichni jsme to zvládli, získali tak 5 kreditů a potvrzení o absolvování tohoto
kurzu. Prezentace našich projektů spolu
s jejich vyhodnocením a rozloučením
tvořily zakončení celého programu.
Večer jsme ještě trávili čas společně,
v sobotu se už však všichni, plni nových
dojmů a zážitků, rozjeli a rozletěli zpět
do svých domovů.
Je veliká škoda, že tento třetí ročník
letní školy byl ročníkem posledním.
Dle mých informací je však plánován
další, podobný program. I když je tato
zkušenost skončena, přátelé, zážitky
a kontakty nám zůstávají.
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Jiří Benesch // text
Soňa Blatnická // foto

Nepál

na divoké řece a v džungli
Do minulého čísla Xadonie napsali absolventi VŠFS Jirka a Soňa
o svém putování po Himalájích. Nyní pokračujeme cestou
na tropický jih, kde se rozkládají pravé kiplingovské džungle
s divokou zvěří.
Raft na divoké řece
Vymrzlí z hor se vracíme do hlavního
města Káthmandů. Potom cestujeme na
jih k řece Trisuli. Každým kilometrem na
jih přibývá bujná vegetace a hlavně teplo. U řeky dostaneme vodáckou výbavu
a instrukce od místního lodivoda. Odrážíme od břehu a po chvilce nás unáší
silnější proud. Proplouváme prvními
zpěněnými peřejemi a přes člun se valí
vlny. Dobře, že jsme si nenechali foťáky
u sebe. Lodivod našeho člunu, kapitán
Sukinam, nám dává hlasité povely. Když
se voda uklidní, tak pozorujeme břehy
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porostlé pralesy. A tak se to střídá celý
den – peřeje a klidná voda s hejny vodních ptáků. Míjíme tlupy opic s mláďaty
putující po okolních skalách. Večer táboříme přímo v přírodě na písčitém břehu
a vyprávíme si historky z těchto končin,
které zaznamenal legendární lovec
a znalec přírody Jim Corbett, o kterém
se mluví jako druhém Kiplingovi. Ten
napsal dnes už klasické knihy Tygři z Kumáonu, nebo Chrámový tygr, kde líčí
skutečné příběhy o tom, jak lovil lidožravé tygry, kteří zabíjeli až stovky lidí. Zde,
blíže rovníku se stmívá rychle a brzy je
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tma jako v ranci. Zhasnout svíčky, a pak
už rychle do stanu a pořádně zapnout
zip! Určitě nám dali pevné stany a určitě
je tady uvnitř bezpečno! Ráno z vedlejšího stanu vylezou naši spoluputovníci
a poté uvnitř nacházejí pavouka velikého jako dlaň. Není jedovatý? Nikdo
neví, ani naši místní průvodci, žije tu
příliš velké množství všemožných druhů
živočichů a zvěře. Ráno nastupujeme
na další úsek řeky a brzy vplouváme do
tropického ráje.

V tropickém pralese
Národní park Chitwan leží na jihu Nepálu na hranici s Indií. Poslední úsek cesty
do Chitwanu cestujeme autobusem
po úzké silnici. Silnice je z jedné strany
ohraničena skálou a na straně druhé
kolmou strží dolů k řece. Věříme schopnostem řidiče. Určitě má zkušenosti,
vždyť vypadá, že už mu bylo 17 let.
Autobusem zní hlasitá indická hudba
a dovnitř se valí mračna prachu, který
dýcháme a polykáme. Slunce žhne a pro
ostrý jas a mraky prachu není vidět skrz
přední sklo téměř nic. Proboha! Vidí řidič
vůbec na cestu? Vzpomínáme, jak jsme
ze člunu vídali na březích řeky vraky
vozidel. Svodidla zde nejsou a jedna
jediná chyba řidiče by znamenala konec.
Když míjíme vozidla v protisměru, tak

se mnozí zahraniční cestující upřímně
modlí, místní obyvatelé zůstávají v klidu.
Často vídáme vojenské hlídky, ozbrojené a viditelně připravené ihned k palbě.
Důvodem jsou výhružky maoistických
povstalců, kteří chtěli tentokrát způsobit kolaps hlavních dopravních tepen
po celé zemi. Naštěstí se nic nestalo.
V parku Chitwan jedeme po řece v kánoi
vydlabané do kmene stromu a pozorujeme hejna ptáků i nehybná těla krokodýlů číhajících na hladině. Zajímavé, od
okraje kánoe to máme k vodní hladině
asi třicet centimetrů. Při procházkách
džunglí s domorodými strážci parku
stopujeme nosorožce, ale nacházíme
jen množství stop a navíc i stopy tygra.
Strážce parku nám vysvětluje, že tygří
stopy jsou již týden staré. Na zemi jsou
nádherně zbarvení brouci a ve větvích
vřeští opice. Příště do džungle vyrážíme na slonech a z bezpečí sloního
hřbetu tentokráte konečně pozorujeme
nosorožce. Když už jsme zase zpět na
okraji džungle, tak se chystáme ze slona
sestoupit, protože sezení na tvrdé rohoži na sloním hřbetu je dost nepohodlné.
Jenže ouha, poháněč nám chce udělat
radost a žene slona dál a dál přes dlouhou vesnici, ještě několik kilometrů. Už
nás to nebaví, mírně řečeno. S obavami
pozorujeme dráty elektrického vedení,

které máme na dosah ruky, ale ze slona
seskočit nelze, protože sedíme uvězněni v ohrádce. Dávno chceme dolů, ale
poháněč se jen přívětivě směje a žene
slona dál, až ke vzdálenému hotelu.

Tři královská města
Nepál se před několika staletími skládal
ze tří království a hlavní města těchto
bývalých království jsme měli možnost
navštívit. Po hlavním městě Káthmandů
je to Pokhara, výstavní, klidné město přizpůsobené turistickému ruchu. Vystoupáme na kopec nad městem a od obzoru
k obzoru se táhne masivem Anapuren.
Jen pro tento jediný zážitek by stálo za
to tuto zemi navštívit. Třetím královským
městem je Bhaktapur se starobylými
stavbami a středověkou atmosférou.
Turisté zde neví, co fotit dřív. A tak je to
všude. Chrámy, kde žijí stáda opic, sochy
božstev, pagody, tržiště se záplavou
barev, množství památek nebere konce,
náš čas však ano. V Nepálu a v Indii se
používá při vítání i při loučení pozdrav
Namasté. Tento pozdrav má v překladu
zajímavý význam – Zdravím Boha v Tobě.
Nepál je překrásná země a jeho návštěvu můžeme jen a jen doporučit. Vedle
rozmanité přírody a památek určitě stojí
za to poznat i místní obyvatele. Loučíme
se, i když určitě ne na vždy. Namasté!
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Harmonogram akcí VŠFS na
Magdalena Straková // text

rok 2011

3

Březen

10. 03. 		

Konference „Vzdělanostní společnost“ 		

4

Duben

		

První setkání členů Absolventského klubu Diamant		

5

Květen

05. 05. 		
17. 05. 		
19. 05 – 20. 05.

Konference „Důchodová reforma – jak dál“ 		
Setkání s absolventy na parníku Vyšehrad 		
Konference „Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace“

01. 06 – 02. 06.
05. 06. 		
11. 06 – 12.06
		

Konference „Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívající svět. fin. krize“
Garden party 		
Kladenské dvorky		
Workshop „Ekonomické a institucionální aspekty zdravotního pojištění“ 		

6

Červen

8

Srpen

Workshop „Model efektivního financování sociálních služeb“ 		

9

Září

10
Říjen

11

Listopad

		
		
15. 09 – 16. 09.

Workshop „Nové vládnutí a společenské změny: sliby a selhání managementu
sociální politiky“ 		
Konference „Lidský kapitál“

		
		
		

Workshop „Propojení penzijní, zdravotní a daňové reformy a zapojení proedukační
a propopulační motivace těchto reforem“ 		

25. 11.		
		

Konference „Česká a světová ekonomika po globální finanční krizi“
a Vyhlášení Ceny prof. Vencovského

12

Prosinec

		

Vánoční večírek

Termín bude upřesněn
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Partneři Vysoké školy finanční a správní
hLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Statutární
město Kladno

Mediální PARTNEŘI

Městská část
Praha 10

Bankéři na detoxu. Současná recese plní kliniky pro drogově závislé. ● Férové řešení: Bankrot. Situace v Českých aeroliniích je zralá
na konkurz. ● Bezstarostná jízda. V počátcích krize oborníci varovali,
že nebezpečná závislost Česka na autoprůmyslu nás stáhne do propasti. ● Temelín dostavím já! Temelín chtějí dostavět tři firmy. Favoritem jsou Rusové. ● Manažeři s cejchem. Pro východoněmeckou
tajnou policii pracovali i známí finančníci. ● Padlá modla HDP. Hrubý
domácí produkt neříká jako ukazatel o ekonomice téměř nic. ● Americké iluze. Představa o růžové siestě může být mylná. ●
Ranaři z Bruselu. Evropští
inspektoři mají větší pravomoci než národní policie.
● Chci vaše akcie. Přes
354 firem se za více než 14,3
miliardy »zbaviPřejděte na švarc systém.
lo« svých malých akcionářů. ●
Stát přestal tento způsob najímání lidí sankcionovat. ● 2010:
Krize v plné nahotě. Přiřítí se vlna bankrotů a přeskupování firem
na trhu. ● Čáry máry analýza. Novodobí mágové ekonomiky - jejich
analýzy mívají pravděpodobnost předpovědi počasí, často se netrefí.
● Kladivo na půjčovny dělníků. Firmy odírající gastarbeitery mají
na kahánku. ● Metr dálnice za 19
miliard. Ministerstvo dopravy
plánuje až pět set kilometrů »soukromých« dálnic. ●
Sportovní kmotři. V českém
sportu se točí miliardy korun.
● Tajuplní betonáři. Mezi nejúspěšnějšími českými budovateli komunikací je řada firem,
u nichž nikdo neví, komu vlastně patří. ● Špióni ve firmách.
Tři čtvrtiny českých firem
monitorují své zaměstnance.
● Hvězdička za padesát miliard. Evropská unie vydává ročně stovky směrnic. ● Palermo
na severu Čech. Ústeckému
regionu vládne korupce. ● Kurzarbeit aneb Jak podojit stát.
České firmy vzhlížejí k Německu.
Chtějí z eráru doplácet mzdy
zaměstnancům, pro které nemají
šrot. Na trhu s elektroodpadem
práci. ● Monopol na elektros posvěcením státu vzniká
monopol. ● Česká korupční
republika. Nejhlasitějšími kritiky korupce jsou před květnovými volbami do sněmovny
nové a neokoukané strany. ●
Podnikatelé z donucení. Krize nutí lidi podnikat. V Česku
za poslední rok přibylo přes 60
tisíc živnostníků. ● Moravské
Toskánsko. Jihomoravští radní
chtějí za peníze EU stavět luxusní lázně. Dotace přihráli sami
sobě. ● Zločiny firem budou
trestné. Po volbách poslanci
budou rozhodovat, zda soudy
mohou provinilé firmy rušit. ● Byznys budoucnosti. Navzdory krizi
světové firmy sázejí na »cleantech«, tedy čisté a šetrné technologie. Česko zůstává pozadu. ● Kdy zkrachuje eurozóna? Jednotná měna očekávaný efekt nepřinesla. ● Kupujte byty,
ceny jsou na dně. Ceny bytů jsou v Česku nejníže za tři roky. ● Tahle země není
pro bo ha●

tý. Čeští
byznysmeni mizí v zahraničí.
● Řekům jsme už zaplatili. Půjčka
ve výši 110 miliard eur z fondů eurozóny nevydržela ani týden. ● Finanční záchranáři zasahují.
Akvizice v Česku se v současné době téměř zastavily. ●
Veksláci 2010. Předlistopadoví černí směnárníci se distancují
od nynějšího »veksláckého« kapitalismu. ● Berňák, stát ve státě.
Český daňový systém patří k nejsložitějším. Podnikatel
na splnění povinností potřebuje 930 hodin. ● Elektronický průšvih za 500 miliard. Snaha o elektronický
stát nás přišla za osmnáct
let na pět set miliard korun.
● Množte se! Navrhovaná
reforma penzijního systému má
velkou vadu. Pomůže hlavně fondům, ale ne seniorům.
● Atomový trojboj. Přesná
polovina
poslanců
vládní
koalice nechce, aby temelínskou elektrárnu dostavěly
ruské firmy. ● Smlouvejte
i v Česku. Fenomén smlouvání
● Paciente, pomoz si sám.
se zabydluje i v Česku.
České zdravotnictví dlouhodobě
ovládají
různé
lobbingové
skupiny. ● Soukromý tendr podle indické kuchařky. Nejlepší by
bylo zákon o zadávání veřejných
zakázek zrušit. ● Konec Evropy. Současná Evropa až hrozivě připomíná Římskou říši před
jejím rozpadem. ● Česko v moci
spekulantů. Jako na houpačce se pohybuje kurz koruny. ●
Jak levně koupit byt a dům.
Deset rad, jak si výhodně pořídit
bydlení. ● Kam nejít na operaci.
Oficiální žebříčky kvality nemocnic stále neexistují. ● Co tají
vaši manažeři. Firmy se bojí
podvodníků ve svých řadách. ●
Hledej, Šmudlo! Vláda a poslanci nejsou schopni odříznout
od veřejných zakázek netransparentní společnosti. ● Komu
předat rodinnou firmu. Jen
třetina majitelů českých podniků má plán nástupnictví. ● Lesk
a bída Wall Street. Dva roky
od krachu bank vydělává Wall Street dál. ● Solární průšvih. Významnou roli v boomu fotovoltaiky hraje státem ovládaná společnost ČEZ.
● Reformy Česko – Slovensko 0:5. Slovenský ministr financí razí
názor, že škrtat by se mělo rychle a bez výjimek. ● Vytáhněte to špinavé prádlo! Předvolební skandály pomáhají vyřídit politickou konkurenci
už dvacet let. Kdo je inscenuje? ● Zvolte mě! Zaručím opravené dálnice (kolem radnice), evropské peníze (do mojí kapsy), fér zakázky (pro
ka marády). ● Lesní masakr. Těžba dřeva láká bossy z byznysu i politiky.

týdnů v roce vás chráníme před

BLAboly, BLAmážemi a BLAfováním
Chytří věří chytrým

Volejte 233 071 197 nebo pište predplatne@economia.cz nebo navštivte www.ekonom.cz/predplatne

