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Úvodní slovo šéfredaktorky
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
od našeho posledního setkání
uběhlo půl roku. Na univerzitní
půdě se za tu dobu konala spousta
zajímavých setkání, konferencí,
seminářů a dalších akcí. Ty nejzajímavější naleznete na následujících
stránkách. K významným novinkám patří skutečnost,
že se Vysoká škola finanční a správní stala opětovně
laureátkou soutěže Českých 100 nejlepších v oboru
Zdraví – vzdělání – humanita. Podobné ocenění jsme
získali již potřetí (po letech 2000 a 2008) a je signálem, že naše snaha o kvalitu se nemíjí účinkem a že je
patrná i směrem ven. Je to také další signál pro naše
studenty a absolventy, že můžou být na svoji Alma
Mater po právu hrdí. Ostatně vážnost vysoké školy je
hlediskem, které i u nás v českých vodách získává stále
větší význam. Potvrzení nezávislé organizace je potom
vedle vlastní zkušenosti nejpřesvědčivějším argumentem. Pro nás, kteří se na chodu univerzity podílejí,
je pak podobné ocenění příležitostí zamyslet se, jak
neusnout na vavřínech. Ostatně, nebylo by lepší mít
podobná ocenění čtyři než „jen“ tři? :-)
Letošní akademický rok před nás staví ještě řadu
výzev. Některé čekají státní závěrečné zkoušky, ostatně
jim věnujeme celé dvě strany, některé jen „běžný“ akademický rok, který se ovšem, jak už všichni víme, může
rázem vlivem okolností proměnit v rok neběžný plný
překážek. Za redakci Xadonie Vám přeji, aby se každá
překážka, kterou potkáte, dala překonat a stala se tak
příležitostí k úspěchu.

Vaše Magdalena Straková
šéfredaktorka
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Rekordní počet
Lenka Drvoštěpová // text
Daniel Hamerník // foto

studentů při státních
závěrečných zkouškách

Letošní červnové státní závěrečné zkoušky byly ve znamení
rekordů. Rekordní byl počet studentů, kteří se jich zúčastnili,
celkem 1467, a rekordní byl i počet státnicových komisí. Ten
dosáhl úctyhodného počtu 163, což,
obrátíme-li se ke statistice, znamená, že jedna komise
vyzkoušela v průměru devět studentů.
Podíváme-li se podrobněji na počet studentů, kteří se k StZk přihlásili, zjistíme
(vedle údajů uvedených v tabulce), že se téměř vyrovnal rozdíl mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem. StZk skládalo celkem 742 studentů
bakalářského a 725 studentů navazujícího magisterského studia. Důvodem je
skutečnost, že máme letos poprvé absolventy početně velmi silného ročníku
Marketingové komunikace.

Středisko

Celkem 06/08

Celkem 06/09

Celkem 06/10

Celkem 06/11

Praha

755

1020

911

1045

Kladno

  91

121

116

140

Most

201

236

288

282

Celkem

1047

1377

1315

1467

        Srovnání počtu studentů u StZk
za období červen 2008, 2009, 2010 a 2011 dle středisek a formy studia

Odložení termínu StZk
I letos jsme se rozhodli vyjít studentům maximálně vstříc a ve skutečně velkém
časovém předstihu (již v polovině května) jsme zveřejnili datum a čas pozvání k StZk. Složení komisí se z pochopitelných důvodů nezveřejňuje. Nicméně
studenti mají díky tomuto kroku prostor pro časové naplánování státnic včetně
možnosti požádat o určitý termín StZk. Takovým žádostem ve zdůvodněných
případech vycházíme maximálně vstříc. Nejčastějšími důvody jsou nepřeložitelné pracovní povinnosti (např. dlouhodobě plánovaná služební cesta), pobyty
v zahraničí nebo zdravotní důvody. Část studentů se jako každoročně z termínu StZk odhlásila, většinou protože neodevzdali včas závěrečnou práci nebo
nesplnili jiné studijní povinnosti.
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Středisko

Bc. 06/08

Bc. 06/09

Bc. 06/10

Bc. 06/11

NMgr.
06/08

Praha

79 %

83 %

82 %

86 %

87 %

Kladno

82 %

78 %

78 %

81 %

Most

90 %

89 %

91 %

86 %

NMgr.
06/09

NMgr.
06/10

NMgr.
06/11

86 %

81 %

87 %

–

100 %

82 %

80 %

92%

96 %

90 %

93 %

        Srovnání úspěšnosti dle středisek a formy studia v časové řadě červen 2008–2011.

Úspěšnost studentů
Zajímavým hlediskem je každoročně
i úspěšnost studentů. Základní shrnutí
vám přinášíme v tabulce. Bezkonkurenčně nejúspěšnějšími byli (už
poněkolikáté) studenti oboru Pojišťovnictví, a to v obou formách studia. Jen
o pouhá čtyři procenta horší výsledek

V příštím roce čekáme u StZk podobně silné zastoupení jak studentů, tak
komisí. Poprvé budou v příštím roce
předstupovat před zkušební komisi
studenti navazujícího magisterského
studia anglického oboru Business Management and Corporate Finance.

V příštím roce čekáme u StZk podobně
silné zastoupení jak studentů, tak komisí.
studentů navazujícího magisterského
studia dělil od absolutně stoprocentního výsledku obor Finance a finanční
služby. Podíváme-li se na opačný konec
škály, zjistíme, že nejslabších výsledků
dosáhli studenti oboru Aplikovaná informatika s 65 % resp. 68 % úspěšnosti.

Organizace StZk
Podobnou zátěž, jakou letošní rekordní
StZk představovaly, by oddělení
organizace studia, které zajišťuje
hladký průběh StZk ve všech studijních
střediscích, nezvládlo bez softwarového

programu „SW Státnice“, který pro
nás na zakázku sestavil student VŠFS
oboru Aplikovaná informatika a který
se již v minulých letech osvědčil. To, že
státní závěrečné zkoušky na naší škole
proběhly i při tak rekordních počtech
klidně a důstojně, je ale také zásluhou
studijních referentek univerzity,
asistentek oborových kateder i mnoha
dalších spolupracovníků nejenom
z Prahy, ale i Mostu a Kladna. Patří
jim vděk nejenom členů zkušebních
komisí, ale i samotných studentů, dnes
již absolventů, kterým svou pečlivostí
a ochotou umožnili důstojně obstát při
nejdůležitějších ze všech univerzitních
zkoušek. Vždyť umožnili průběh státnic
i v době mimořádné stávky, která právě
v červnu zatížila na několik dnů hlavní
město. Proto jim i jménem našich
absolventů děkujeme.

Jak viděl předseda komise státnice Marketingové komunikace
Dušan Pavlů
Předseda komise to skutečně nemá jednoduché. Není jen tím,
kdo sedí, s nadhledem sleduje snahy studentů – tu úspěšné,
tu neúspěšné – vyhovět dikci otázky a přáním zkoušejících,
popíjí kávu a čas od času se vloží do odborné debaty. Musí
sledovat průběh všech zkoušek, být stále ve střehu, nenechat
se obelstít vstřícným přitakáním studentů na jakékoliv
poznámky komise, nesmí se obměkčit slzami rozechvělých
studentek atd. Studenti sami nejlépe vědí, jaké zbraně jsou
účinné, co je třeba volit, aby pevnost pedagogická byla
zdolána.
Jako balzám na duši stárnoucího pedagoga pak působí
studentka či student, kteří nejen přicházejí v oděvu, který
je důstojným prvkem státní závěrečné zkoušky, ale také
s jiskrou zájmu smysluplně a věcně správně odpovídají na

otázky, které jim nadělil osud v losování. A co mne nejvíce těší
je fakt, že zahajují své souhrnné vystoupení – a pro mnohé
také poslední na delší dobu – prezentací své bakalářské či
diplomové práce. V 5–6 slidech jasně a pregnantně vyloží, co
zkoumali, k čemu došli, jaké metody analýzy sociální reality
použili. To vše v sedmi minutách. Po posudcích vedoucího
a oponenta na dvou slidech mají připravené jejich otázky, na
které brilantně odpoví.
Nejen já jsem hrdý na své studenty marketingové
komunikace, ale celá komise takové vystoupení se zájmem
sleduje a nezřídka i kolegové z jiných oborů zkoumají některé
aspekty řešeného tématu. Tak má vypadat profesionálně
zvládnutá prezentace těch, kteří se budou živit komunikací
jako profesí.
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František Zich // text
Daniel Hamerník // foto

Studentské hodnocení

kvality studia

Od roku 2007 je v letním semestru pravidelně studentům
1. a 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku magisterského
studia předkládán sociologický dotazník. Studenti mají
možnost v odpovědích na položené otázky vyjádřit své
zkušenosti, názory i připomínky k průběhu jejich studia na
Vysoké škole finanční a správní.
Zhodnocení přínosu studia a zkušenosti
z praxe poskytuje rovněž každoroční
internetová anketa absolventů školy.
Tato šetření spolu s anketou zaměstnanců a nových studentů jsou součástí
dlouhodobého výzkumného projektu
Systematické zkoumání sociálního systému Vysoké školy finanční a správní,
o.p.s. Jeho cílem je shromáždit dostatečně reprezentativní poznatky vztahující se k posouzení kvality studia a získat
informace, které jsou využitelné jak
v oblasti zdokonalování pedagogického
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procesu, tak v oblasti řízení, marketingu
a propagace školy.

VŠFS obstála i v mezinárodním
srovnání
Naše zkoumání studentů umožňuje rovněž konfrontaci s podobnými výzkumy
včetně mezinárodních šetření, které
realizují jiná pracoviště a školy. Srovnání s těmito výsledky pak prohlubuje
znalost našich studentů a umožňuje
objektivněji posoudit stav a konkurenční prostředí vysokého školství nejen

Xadonia 02/11 Vzdělávací proces

v ČR. Také v tomto srovnání vychází naše škola dobře. Na otázku položenou v mezinárodním výzkumu třiceti zemí v roce 2010 – Zda škola poskytuje studentovi
potřebné znalosti a kvalifikaci pro pracovní trh – odpovědělo 60,4 % respondentů
z VŠFS kladně. Nesouhlasí jen 11,4 %. Zbývající neví, nebo neuvedli odpověď. Jde
o vyšší podíl souhlasných odpovědí než na jiných českých vysokých školách, kde
s tímto výrokem souhlasí jen 52,4 %, nesouhlasí 15,3 %. V rámci celé Evropy (ve
všech „dotazovaných“ zemích) hodnotí přípravu, kterou jim škola poskytuje pro
praxi, 60,9 % dotázaných studentů pozitivně, 23,9 % negativně, zbytek neví. (Viz
Tendence, Graduate Barometer 2011, Berlín.)

Výsledky letošní ankety studentů
Z velkého množství poznatků získaných v letošním roce zde uvádíme jen některé
výsledky dotazování posluchačů 3. ročníku bakalářského studia. Je potěšitelné, že
ke konstantám opakovaných šetření patří zjištění, že by si 81 % studentů znovu
zvolilo Vysokou školu finanční a správní. Podíl těch, kteří by si určitě vybrali jinou
školu, jsou necelá 4 %.
Respondenti také zařazují na pomyslné škále prestiže vysokých škol v ČR naši
VŠFS nad průměr. Vůbec nejvýše naši školu umísťují respondenti v prezenčním
studiu a v oboru Řízení podniku a podnikové finance. Přibližně 75 % respondentů
uvádí, že je ve škole během studia příjemně překvapila vysoká kvalifikovanost
většiny učitelů a jejich přístup ke studentům. Pozitivně je rovněž hodnoceno
technické vybavení školy. V odpovědích na dotaz, co je během studia nejvíce
rozladilo, jsou ovšem jmenováni rovněž někteří přednášející a také průběh výuky
zejména s ohledem na organizaci studia.

Hodnocení pedagogického procesu
Značná část dotazování se týkala obsahu pedagogického procesu. Zjišťovali
jsme například, které předměty považují studenti za náročné, které jsou podle
nich lehké, nebo dokonce nepotřebné. Dotazována byla rovněž práce pedagogů,
zejména z hlediska jejich připravenosti na výuku, náročnosti a spravedlnosti při
zkouškách. Předmětem posuzování rovněž byly bakalářské a diplomové práce.
Podle odpovědí je při volbě závěrečné práce rozhodující atraktivnost tématu
a jeho spojení s praxí studenta (zejména u kombinované formy studia). Hodnocení bakalářského či diplomového semináře v jednotlivých letech dosti kolísá.
Postupně mírně například roste kritické hodnocení bakalářského semináře ve
smyslu odpovědi „nic nepřinesl“. Je potěšitelné, že lze konstatovat vzestupný
trend hodnocení spolupráce s vedoucím práce. Více než pětkrát s vedoucím práce
konzultovalo 52 % studentů. Bez ohledu na formu této komunikace (osobní konzultace, internet) vyslovuje spokojenost s vedoucím práce celkem 78 % studentů
bakalářů.

        Pro zvýšení kvality
VŠFS pořádá pro studenty i mnoho přednášek
a seminářů na zajímavá témata

Další aspekty hodnocení ankety
Výzkumné šetření přineslo ještě řadu dalších významných poznatků o studentech. Patří sem například poznání jejich sociálního zázemí, politické orientace
nebo zmapování jejich hodnotových priorit. Mezi životní cíle studentů patří na
prvních místech především rodina, dobré zaměstnání, být dobrým odborníkem,
pak teprve mít dost peněz a mít vlastní firmu. Nejméně přitažlivým jsou pak: „mít
možnost měnit společnost“ a „být slavným“.
Vedle naznačených poznatků z výsledků letošního dotazování mezi studenty
3. ročníku bakalářského studia máme k dispozici také výsledky z dotazování
studentů 2. ročníku magisterského studia a prvního ročníku bakalářů. Všechny
získané informace o tom, jak studenti hodnotí studium, jsou shrnuty v samostatných závěrečných zprávách, které obsahují velmi podrobnou analýzu odpovědí
zejména podle oborů, typu studia a studijních středisek. Jsou důležitou informací
pro práci fakult a kateder i pro příslušná oddělení školy. Poskytují i podklad pro
oceňování významu strategických rozhodnutí a uvažování vedení školy. Postupně
budou také zveřejňovány prostřednictvím samostatné publikace nebo odborných statí.

… ještě
vyřešit to
parkování
u školy
a hodnotím
za

1
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Jsme Vaším partnerem
Miroslav Luczka // text
www.istock.com // foto

ve vzdělání

Vysoká škola finanční a správní slibuje ve svém mottu
uchazečům o studium, studentům a absolventům, že se stane
jejich partnerem a průvodcem celoživotní poutí za vzděláním.
Vysoká škola finanční a správní se
těmito slovy řídí 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.
Tento slib naplňujeme i prostřednictvím Institutu celoživotního vzdělávání a Bankovní akademie, který úzce
spolupracuje s pedagogickým úsekem
školy pod vedením prorektora pro vzdělávání a vnější vztahy Petra Budinského
a s oběma fakultami. Portfolio nabídky je velmi široké a vedle stávajících
studentů a absolventů ji zacilujeme i na
uchazeče o studium. Pro ty každoročně
otevíráme přípravné kurzy angličtiny
a matematiky tak, aby ještě před zahájením studia získali potřebnou jistotu
v obou disciplínách.

Přípravné kurzy ke státním závěrečným zkouškám jsou stále
populárnější
Studenti mají tradičně největší zájem
o přípravné kurzy ke státním závěrečným zkouškám (StZk). V minulém roce
jsme upořádali 17 kurzů pro celkem
861 studentů, a to nejenom v Praze, ale
i v Mostě a Kladně. Celkem 613 studentů
absolvovalo přípravný kurz Ekonomie,
nově jsme realizovali i kurzy Veřejné
správy, Sociologie nebo Marketingové
komunikace. Prvně jsme také realizovali
tzv. slevové balíčky, v jejichž rámci mohl
student, který absolvoval Ekonomii
a jeden další kurz zaměřený na profilové
předměty zvoleného oboru, získat nezanedbatelnou slevu ve výši 10 %. V tomto
trendu budeme v následujících letech
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pokračovat. Vedle již zmiňované Veřejné
správy a Marketingové komunikace
mohli studenti navštěvovat i přípravné
kurzy zaměřené na obor Řízení podniku
a podnikové finance (ŘPPF).

Mezi studenty převládá pozitivní
hodnocení kurzů
Kurzy Ekonomie jsou přes svou náročnost řazeny mezi studenty k nejpopulárnějším. V anketách dosáhli nejlepších
výsledků R. Bedredtinov (1,01),
H. Heissler (1,03) a P. Klička (1,04). Dobře
hodnoceny byly i kurzy s V. Netolickým
a F. Zichem pro obor Veřejná správa,
přičemž Sociologie byla dokonce operativně realizována na základě žádostí
studentů. Velmi pozitivně studenti
hodnotili kurz Integrované marketingové komunikace pod vedením M. Kašíka.
U některých kurzů jsme zaznamenali
rozdílná hodnocení v Praze a Mostě.
Zatímco v Praze byl například kurz pro
obor ŘPPF Ekonomika a management
hodnocen známkou 2, v Mostě pod
vedením J. Tichého, I. Turkové a M. Tomáška získal hodnocení 1,28.

Rozšiřujeme nabídku kurzů pro
studenty
Vedle přípravných kurzů k StZk jsme
pro studenty uspořádali kurz Jak psát

závěrečnou práci, který studentům
zejména bakalářského stupně studia
pomůže dobře se v této problematice
zorientovat. Připravujeme pokračování
tohoto kurzu včetně rozšíření o práci
s informačními zdroji a kurz Úprava
dlouhých dokumentů ve Wordu. Pravidelně obohacujeme i jazykové kurzy,
vedle tradičních jazyků, jako je angličtina nebo němčina, přibyly ještě kurzy
čínštiny (viz samostatný článek v tomto
vydání).

Ani na absolventy nezapomínáme
Velmi nás těší, když se do dalšího vzdělávání zapojují naši absolventi. Nabídce
vzdělávání pro absolventy věnujeme
speciální pozornost a ve spolupráci
s oborovými katedrami realizujeme
náměty, které nám absolventi sdělují
mj. v anketním šetření na závěr studia.
Absolventi, kteří se stanou členy Klubu
absolventů, navíc získávají podstatné
slevy.
Na závěr je třeba zdůraznit, že studenti a absolventi jsou zváni na všechny
mezinárodní vědecké konference VŠFS
a mohou se bez jakýchkoli poplatků stát
jejich pasivními i aktivními účastníky,
kteří se permanentně zajímají o svůj
obor a stav nejnovějších poznatků.
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Proč je pro nás důležitý evropský
převodní systém a kumulace
Lucie Matoušková // text

kreditů ECTS?

Eeuropean Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) umožňuje
transparentnější výuku a studium ve
vysokoškolském vzdělávání v celé
Evropě a usnadňuje uznání všech
vysokoškolských studií. Je úzce spjat
s ostatním úsilím o modernizaci vysokoškolského vzdělávání v Evropě.
Zejména se stal ústředním nástrojem
v Boloňském procesu, jehož cílem
je sblížit vnitrostátní vysokoškolské
systémy.

Větší mobilita a transparentnost při
vzdělávání
Systém ECTS umožňuje přenos studia
mezi různými institucemi, větší mobilitu
studentů a pružnější cesty k získání stupňů vzdělání. Svou transparentností je také
nápomocen osnovám a kvalitě studia.
Instituce, které se systémem pracují – tak
jako i Vysoká škola finanční a správní
– zveřejňují své katalogy předmětů na
internetu, včetně detailního popisu studijních programů, jednotek studia, univerzitních předpisů a služeb pro studenty.
VŠFS začala uplatňovat kreditní systém
ECTS od akademického roku 2005/2006
k organizaci studia, zápisům do studia,
přestupům z jiných vysokých škol a uznávání předmětů studentům, kteří studovali
v rámci zahraničního studijního programu
Erasmus. Tomuto zkvalitňování systému
lze připsat i každoroční zvyšující se zájem
a počet studentů, kteří při studiu na VŠFS
vyjíždí studovat do zahraničí. V akademickém roce 2008/2009 vycestovalo v rámci
mobilit 23 studentů, v akademickém
roce 2009/2010 pak 28 studentů. Tomu
přispívá i hustá síť zahraničních partnerských univerzit, která v současnosti čítá
34 institucí. Především jde o Groupe ESC
Troyes ve Francii a Haute Ecole EPHEC
v Belgii, Fachhochschule Mainz v Německu a Athlone Institute of Technology
v Irsku.

Systém ECTS kvantifikuje pracovní
zátěž studenta
Systém ECTS škola také uplatňuje
k výpočtům studijní, resp. pracovní
zátěže při sestavování studijních plánů
příslušnými garanty studijního oboru.
Pracovní zátěž je čas, který studenti
obvykle potřebují pro dokončení všech
vzdělávacích aktivit – jako jsou přednášky, semináře, projekty, seminární
práce, samostudium a zkoušky – nutných k dosažení očekávaných studijních
výsledků a kompetencí. Hodnota 60
ECTS kreditů je pak úměrná pracovnímu
vytížení studia za jeden akademický rok,
což odpovídá 1 500 až 1 800 hodinám,
a jeden kredit odpovídá zpravidla 25 až
30 hodinám práce. Úspěšné absolvování
bakalářského studia je hodnoceno 180
kredity za tři roky studia, magisterské studium pak 120 kredity při dvou
letech studia. Systém ECTS je důležitým
nástrojem pro vytváření kvalitního
a transparentního Diploma Supplementu, tedy dodatku k diplomu vydávanému
bezplatně a automaticky v anglickém

a českém jazyce, který slouží absolventům k uplatnění na pracovním trhu nejen
v České republice, ale zejména v zahraničí. Kvalitní Diploma Supplement je
zajisté konkurenční výhodou při hledání
zaměstnání a VŠFS v akademickém roce
2010/2011 již podala žádost o udělení
Diploma Supplement Label pro nadcházející období 2011 až 2014 podle norem
Evropské komise, Rady Evropy a UNESCO.

Na VŠFS přestupuje řada studentů
během studia
Dokladem uplatňování a neustálého
zkvalitňování systému ECTS – jako je např.
jmenování proděkanů Ondřeje Roubala
a Radima Valenčíka fakultními koordinátory ECTS – na naší škole je i vzrůstající
počet studentů, kteří přestupují z jiných
vysokých škol. Počet zájemců v minulém
akademickém roce 2010/2011 dosáhl 140
studentů. Zejména studijní obor Fakulty
ekonomických studií Řízení podniku
a podnikové finance a Marketingová
komunikace na Fakultě sociálních studií
jsou nejžádanější.

Vysoká škola

Fakulta

Česká zemědělská univerzita

Fakulta provozně ekonomická

Jihočeská univerzita

Fakulta ekonomická

Univerzita Karlova

Fakulta matematicko-fyzikální

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Vysoká škola ekonomická

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta managementu
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta národohospodářská
Fakulta podnikohospodářská

Západočeská univerzita

Fakulta ekonomická
Fakulta právnická

        Abecední pořadí VŠ, ze kterých se na VŠFS hlásí největší počet studentů
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Karel Havlíček // text
IAUP // foto

VŠFS

v New Yorku a ve Vídni
Téměř 400 nejvyšších představitelů univerzit z více
než 100 zemí celého světa se zúčastnilo letošního
ročníku kongresu Mezinárodní asociace prezidentů
univerzit (IAUP), která se konala v New York City.
Českou republiku na setkání s reprezentanty akademické sféry, veřejného
života a podnikatelské sféry zastupovala
Vysoká škola finanční a správní, jejíž rektorka Bohuslava Šenkýřová je zároveň
členkou řídicího výboru Mezinárodní
asociace prezidentů univerzit. Asociace
sdružuje více jak 400 veřejných a soukromých vysokých škol z celého světa
a její hlavní ambicí je zvýraznit úlohu
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univerzit a vysokoškolského vzdělání
v současném globálním světě, a to
s velkým důrazem na transfer vysokoškolského vzdělání do rozvojových
zemí. IAUP spolupracuje s regionálními
vládami a nejvýznamnějšími světovými
institucemi na stovkách mezinárodních
projektů, pořádá vědecké konference
a pomáhá již 40 let rozvíjet vysoké školy
v nejodlehlejších destinacích světa. Je
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dlouholetým partnerem UNESCO a prostřednictvím deseti regionálních kanceláří na všech kontinentech komunikuje
s regionálními členy, které zastupují vrcholoví představitelé univerzit. Rektorka
Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová je spolu s prorektorem
Petrem Budinským a děkanem Karlem
Havlíčkem rovněž ve vedení evropského
zastoupení IAUP se sídlem ve Vídni.
Bohuslava Šenkýřová ve svém vystoupení v hlavním bloku konference představila akademické prostředí v ČR a popsala rozhodující faktory při zvyšování

lostí, ale všeobecně vyšší propojení
s reálnou praxí a s tím spojené systematické předávání zkušeností špičkových odborníků, kteří nejsou spojeni
pouze s pedagogickým procesem nebo
vědou a výzkumem,“ upozorňuje Petr
Budinský.
Karel Havlíček, děkan Fakulty ekonomických studií VŠFS a současně reprezentant evropských podniků, ve svém
vystoupení na kongresu popsal očekávaný vztah mezi podniky a univerzitami.
Nastínil také hlavní motivační nástroje
podnikatelské sféry pro spolupráci s vy-

Bohuslava Šenkýřová ve svém vystoupení
v hlavním bloku konference představila
akademické prostředí v ČR a popsala
rozhodující faktory při zvyšování
celoživotního vzdělávání.
celoživotního vzdělávání. Prezentovala
také způsob budování sociálních sítí
absolventů univerzity jako nástroje
neustálého zkvalitňování vzdělávacího
procesu školy a poukázala na kritéria
hodnocení jejich úspěšnosti.
„Univerzity – a tedy i ty české – musí
trvale inovovat studijní programy
a zásadně posilovat pedagogické
a vědecké týmy. A ty také musí být
schopny komunikovat i reálně fungovat v mezinárodním prostředí,“ uvedla
Bohuslava Šenkýřová. „Značka a tradice
univerzity nejsou automatickým předpokladem úspěchu.“
Konferenci tentokrát dominovala diskuse nad úlohou univerzit v kontextu
s reálnými požadavky trhu a zásadními
změnami v současném světě. Rozvoj
nových technologií, růst zemí bývalého
tzv. třetího světa, vznik nových ekonomických velmocí, posilování pozic
nadnárodních firem, růst významu
podnikatelských asociací a rostoucí úloha světových médií – to vše podstatně
zvýšilo požadavky na proces vzdělávání.
Petr Budinský, prorektor VŠFS, ve svém
projevu v panelu k požadavkům trhu
v 21. století zmínil trendy v kvalitě výuky, založené na reálné poptávce. „Od
univerzit se v 21. století neočekává
pouze předávání prvotřídních zna-

sokými školami. „Školy musí studentům
umožnit také poznávání cizích kultur,
odlišných mentalit a hodnot,“ upozornil dále děkan Karel Havlíček s tím, že:
„K tomu je nezbytná vyšší internacionalizace vysokých škol, a to jak posílením mobility vlastních studentů, tak
otevřením studia pro studenty z Asie,
Latinské Ameriky, Afriky.“
Reprezentanti VŠFS využili konferenci
v New Yorku k setkání s celou řadou
partnerských univerzit a dojednali
výměnné pedagogické a studentské
stáže s univerzitami z Mexika, Kolumbie,
Ruska, Bangladéše a celé řady evropských vysokých škol.
Na konferenci navazovalo setkání evropské IAUP, konané ve Vídni, kterého se zúčastnili prorektor Petr Budinský a děkan
Karel Havlíček. Připravil se zde koncept
odborného setkání představitelů třiceti
evropských univerzit na mezinárodním
kongresu, pořádaném v Gruzii v lednu
2012. VŠFS při té příležitosti oficiálně
podala kandidaturu na pořádání schůzky vrcholných představitelů IAUP v roce
2014. Pokud bude kandidatura přijata,
můžeme se těšit, že za tři roky dorazí
do Prahy nejen vrcholní představitelé
světových univerzit, ale i řada dalších
bývalých ministrů, prezidentů a jiných
institucionálních činitelů, kteří zasedají
dozorčí radě IAUP.
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Jiří Němec // text
www.sxc.hu // foto

Projekt,

který má smysl
Již čtvrtý rok je realizován ve spolupráci Městské části
Praha 10 a Vysoké školy finanční a správní projekt pod
názvem „Studium pro děti z dětských domovů“.
Jeho cílem je umožnit mladým lidem,
kteří vyrůstali v dětských domovech
či v podmínkách náhradní rodinné
péče, získat vysokoškolské vzdělání.
Do současné doby absolvovalo v rámci
tohoto projektu přijímací řízení ke
studiu na VŠFS 34 osob. Z tohoto počtu
bylo přijato a studium zahájilo 24 jedinců, někteří z nich podmíněně.

a řadu osobnostních charakteristik vymezujících strukturu psychické variability osobnosti. S tím souvisí i zaměřenost
na motivační dispozice studentů, postoje, zájmy, hodnoty, sociální dovednosti
a životní zkušenosti. Z tohoto pohledu
mohou být mnozí jedinci vyrůstající
v dětských domovech či v podmínkách
náhradní rodinné péče na cestě za svými životními cíli znevýhodněni.

V právě probíhajícím akademickém
roce 2011/2012 je v projektu aktivně

Dosavadní zkušenosti z realizace uvedeného projektu potvrzují úzký vztah

V právě probíhajícím akademickém roce
2011/2012 je v projektu aktivně zapojeno
17 studentů.
zapojeno 17 studentů. Jeden studující
již úspěšně vykonal státní závěrečné
zkoušky a získal vysokoškolské vzdělání.
Šest osob přijatých ke studiu na VŠFS
však ukončilo studium již v 1. ročníku.

Zkušenosti z realizace projektu
Hodnotíme-li účinnost zmíněného projektu, musíme uvedená fakta respektovat. Zároveň však nesmíme přehlížet
celou řadu proměnných, které se školní
úspěšností či neúspěšností korelují.
Jde zejména o intelektové předpoklady
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mezi studijní neúspěšností a sníženou
schopností některých studentů přizpůsobovat se specifickým aspektům situace související s náročností vysokoškolského studia. Příčinou bývá mimo jiné
i emocionální labilita, snížená odolnost
vůči stresu, snížená schopnost zvládat
zátěžové situace, ale i nedostatečný
vědomostní základ ze středoškolského
studia, zejména v oblasti cizích jazyků.
Důsledkem je pak snížená sebedůvěra
a postupná ztráta motivace k sebevzdělávání.

Ve studiu pokračuje více než 70 %
studentů
Co říci závěrem? Prezentovaný projekt
umožňuje uchazečům o studium na
VŠFS získat vysokoškolské vzdělání. Tento cíl je prokazatelně plněn. Zároveň vykazuje i vysokou personální a odbornou
kvalitu v oblasti vzdělávacího procesu
na této vysoké škole, neboť skutečnost,
že více než 70 % osob z uvedené cílové
skupiny úspěšně usiluje o získání vysokoškolského vzdělání, je pozoruhodná.
Jeden student tohoto cíle již dosáhl. Lze
tedy konstatovat, že realizovaný projekt
má nemalý společenský význam a tudíž
i smysl.

Xadonia 02/11 Vzdělávací proces

VŠFS zahajuje kurzy

čínštiny
Karel Havlíček // text
www.sxc.hu // foto

Kdo se začal učit čínsky před deseti
lety, byl považován za podivína. Pokud tak učinil před pěti lety, považovalo jej okolí za konfucionistického
či buddhistického nadšence. Kdo se
začíná učit čínsky dnes, je všeobecně
vnímán jako ten, kdo bude mít jednou zajímavou konkurenční výhodu.

Proč znát čínštinu?
Začne-li studovat jazyk nejlidnatější
země světa až za pět let, určitě přežije,
ale o něco hůře než ti, kteří čínštinu neodkládají. Proč? Nabízím tři odpovědi.
1. Protože více jak 100 milionů obyvatel zeměkoule (pochopitelně bez
Číňanů) se dnes učí čínsky.
2. Protože Čína bude společně s USA
a EU nejvýznamnějším teritoriem
světa 21. století.
3. Protože my budeme potřebovat Čínu
více než ona nás.
Učit se čínsky neznamená pouze učit
se perspektivní jazyk. Systém studia
umožní poznat jinou filosofii, jiné hodnoty a jiné kultury. Svět se za posledních dvacet let zásadně změnil, není již
rozdělen na hodné a zlé, rudé a modré,
ale na mocné globální hráče, kteří mezi
sebou neválčí konvenčními ani atomovými zbraněmi, ale ekonomickými nástroji v podobě růstu HDP, míry exportu
či schopnosti splácet svoje dluhy. Byť je
naše země součástí velké Evropy, jsme
stále malou ekonomikou, jejíž úspěch
bude čím dál více založen na schopnostech exportovat zboží, služby a znalosti.
Nabyté odborné znalosti a zkušenosti
budou v budoucnu málo, pokud se

nedoplní excelentní a sebevědomou
komunikací. Znalost alespoň dvou světových jazyků se stane předpokladem,
nikoliv výhodou. Domnívat se, že si
svět najde vzdělané našince se zlatýma
českýma ručičkama schopné poradit
si v každé svízelné situaci, je naivní.
Vzdělaných, šikovných a pracovitých
je totiž dnes ve světě přebytek. Změna
je v tom, že jich je dostatek i na trzích
dříve vysmívaných.
Pochopitelně můžeme namítnout, že
k tomu nepotřebujeme čínštinu, ale
k angličtině bude stačit doplnit například francouzštinu. Stejně tak můžeme
prohlásit, že se Číňané naučí světové
jazyky dříve než my jazyk jejich. Můžeme se vymlouvat na složitost znaků,
hudební hluchotu odzpívat čtyři čínské
tóny potřebné pro výslovnost čínských
slov. Můžeme chodit na golf, fotbal a do
hospody a nadávat na krizi, EU a vládu,
zřejmé to viníky našich neúspěchů.
Nebo můžeme začít měnit. Naše myšlení, zažité zvyky, procesy a komunikaci.
Můžeme přestat čekat na zázrak a snažit se udělat něco více než náš soused,
kolega či konkurent. Čínština je jednou
z možností.

Dřina, která nese plody
Začít čínštinu znamená zvládnout
výkladový slovník (pchin jin) a naučit se
v něm přibližně dva tisíce slov. Pokud
takto zvládneme dvě slovíčka denně
(bez znaků), za tři roky jsme schopni
částečně porozumět hovorové řeči,
nezemřít v Pekingu hlady a neztratit
se v Šanghaji na trhu. Pokud rozlišíme
horní, dolní, vzestupný a sestupný tón

jednotlivých slov, vše urychlíme o jeden
rok. Ti vytrvalejší začnou studovat znaky a za dalších pět let budou schopni
číst jednoduché články a psát obchodní
dopisy. Nejenže se neztratí, ale v největší dílně i univerzitě světa sklidí všeobecný respekt a získají nemalé sebevědomí,
bez kterého nemohou očekávat úspěch
prakticky v žádném oboru.

Opět jako první
Vysoká škola finanční a správní nabízí
svým studentům, jako první tuzemská
soukromá vysoká škola, aktivní studium
čínštiny pro začátečníky. Nejlepší tuzemští pedagogové se poprvé od akademického roku 2011/12 snaží několika
desítkám prvních studentů dokázat, že
čínština není rozsypaný čaj a nesourodé
skřeky, ale dokonalý a s matematickou
přesností promyšlený jazyk, který se dá
bez větších problémů naučit, budeme-li
trpěliví a ochotní přenést se přes předsudky spojované s nejpoužívanějším
jazykem světa.

… a kdo
neučit se
čínsky za
pět let, tak
nemít ani
miska rýže .
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Magdalena Straková // text
Daniel Hamerník // foto

Plavba
absolventů
Už tradicí se stává jarní
plavba absolventů po Vltavě.

Letos jsme se 17. května nalodili na parník Vyšehrad,
který není jen jedním z posledních kolesových parníků,
ale i největší lodí na Vltavě vůbec. A množství zájemců o plavbu napovídalo, že stačil jen tak tak. Setkání
bývalých spolužáků s pedagogy i mezi sebou doplnila
hektická tombola o téměř 30 cen. Výtěžek z tomboly ve
výši 20 000 Kč byl určen pro Stipendijní fond VŠFS.
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Garden Party
… až
vyrostu,
chci být
taky
finančík
a správník …

První červnovou neděli patřila
Vysoká škola finanční a správní opět dětem.
Magdalena Straková // text
Daniel Hamerník // foto

Garden Party, kterou již počtvrté
naše univerzita pořádala pro děti zaměstnanců a partnerů Společenství
škol, byla tematicky zaměřena.
Pod heslem „Zachraň se, kdo můžeš“ se
tentokrát děti i dospělí poučili o první pomoci, k dispozici měli dokonce
profesionálního záchranáře. Během
soutěží, v nichž dospěláci utvořili
družstva, zatímco děti soutěžily každé
za sebe, naštěstí nikdo zachraňovat
nepotřeboval. Odměnou vítězům
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byly báječné ceny. Kdo se dost vyřádil
a chtěl se chvíli nechat bavit, podíval
se v Kongresovém centru na pohádku
„Perníkajdu“. Časté salvy smíchu, které
se odtamtud ozývaly, svědčily o tom, že
se diváci dobře baví. A když už bylo vší
té zábavy dost, čekalo na hosty Garden
Party skvělé občerstvení. Podívejte se
na fotky, z nichž na Vás dýchne skvělá
atmosféra celého dne, a zarezervujte
si už teď příští první červnovou neděli
na naši Garden Party, ať to okusíte na
vlastní kůži.
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Jak na důchodovou
Jaroslav Vostatek // text
Daniel Hamerník // foto

reformu?

Konferenci s výmluvným názvem „Důchodová reforma – jak
dál?“ jsme dne 5. května 2011 uspořádali již druhým rokem
a tentokrát jsme si troufli na akci s významnou
mezinárodní účastí.
Hlavním řečníkem byl rakouský profesor Robert Holzmann, který byl od
roku 1997 až do nedávna ředitelem
celého příslušného úseku ve Světové
bance (pozici opustil v souvislosti
s odchodem do penze). Seznam knih,
které napsal sám či ve spolupráci
s dalšími experty, aktuálně čítá 30
položek!
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Konference se zúčastnili i další přední
zahraniční experti: Hans Fehr z Univerzity Würzburg, Kenichi Hirose z Mezinárodní organizace práce, András Simonovits z maďarského Ekonomického
ústavu a Juraj Draxler z bruselského
Centre for European Policy Studies. Z 13
tuzemských vystupujících jich bylo pět
z VŠFS, z toho dva doktorandi. Sál
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Grandhotelu Bohemia v centru Prahy byl zcela zaplněn. Jednání konference zahájil a celé dopoledne
řídil prorektor VŠFS Petr Budinský.

Téma konference
Téma konference je dnes velmi žhavé, zvláště v naší
republice. Česká trojkoaliční vláda se rozhodla, že
mj. provede zásadní důchodovou reformu, jejímž
hlavním cílem je větší diverzifikace důchodového
zabezpečení, což v praxi znamená zřídit další soukromý penzijní pilíř, a to převážně na úkor dnešních veřejných penzí. I z běžného denního tisku
a z televize víme, že konečný vládní návrh zákona
vznikl na základě složitého koaličního vyjednávání,
jež ovlivnil i prezident Václav Klaus. Kuriózní je také
to, že ke konkrétní podobě reformy se málo hlásí
sami představitelé zainteresovaných penzijních
fondů, zprostředkovatelských firem i další lobbisté, převažující ve vládním NERVu. Zvláště za této
situace by bylo potřebné řádně připravit všechny
zásadní varianty důchodové reformy. Přitom je
jasné, že se u nás nedá vymyslet nic zcela nového,
protože zásadní reformy proběhly již v desítkách
zemí světa – a v podstatě by tedy stačilo jednu
z nich okopírovat. Nesnižuje to nijak význam
českého vědeckého výzkumu, již proto, že výchozí
situace českého penzijního systému je výrazně specifická; tyto skutečnosti ve svém zásadním příspěvku na konferenci výstižně charakterizoval Jiří Král,
vrchní ředitel MPSV. Jako vždy je významná obecná
sociální a hospodářská politika vlády, představující u nás aktuálně kompromis mezi zájmy a cíli tří
politických stran.

        Keynote speakerem byl profesor Robert Holzmann,
který jako ředitel sekce sociálního zabezpečení Světové banky přispěl zásadním
způsobem k formulaci Panevropského penzijního systému.

        Odborný garant konference profesor Jaroslav Vostatek
prezentoval nejnovější výsledky výzkumu na úseku důchodové reformy, který
dlouhodobě probíhá na Vysoké škole finanční a správní

Unikátní výzkum VŠFS
Výzkum, který jsme na VŠFS uskutečnili v uplynulých čtyřech letech, ukázal velké díry ve znalostech
mnoha českých mediálně činných expertů na
důchodovou reformu. Zásadní roli v tom samozřejmě mohou hrát zájmy, protože většinou jsou
oslovováni lobbisté, kteří dříve byli úspěšnými
státními úředníky. Jednou z námi odhalených
skutečností tak bylo to, že již v roce 2003 Světová
banka zásadním způsobem změnila svá doporučení. Nikoliv náhodou tento přední hráč v oboru
změnil svou politiku a nikoliv náhodou jsme měli
zájem o vystoupení R. Holzmanna na naší konferenci, neboť on v tomto „převratu“ hrál významnou
roli. Podařilo se. Výsledky výzkumu VŠFS, které
rozpracovávají koncepci Světové banky do českých
podmínek, jsem prezentoval v příspěvku nazvaném „Panevropský penzijní systém jako alternativa
vládní důchodové reformy“. Kdyby se česká vláda
řídila hlavním proudem mezinárodní penzijní teorie a politiky, vypadala by česká penzijní reforma
zcela jinak. Nejen ve výuce přitom plně respektujeme i jiné koncepce; liberální penzijní koncept na
konferenci představil Petr Mach (VŠFS).

        Jiří Král z Ministerstva práce a sociálních věcí
ve svém vystoupení charakterizoval dosavadní vývoj českého penzijního
systému a potřebu provedení zamýšlených důchodových reforem.

Sborník z konference byl vydán v srpnu 2011.
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Mezinárodní konference

Finanční trhy
a jejich regulace
Vladislav Pavlát // text
www.istock.com // foto

Ve dnech 1. – 2. června 2011 Vysoká
škola finanční a správní ve spolupráci
s Českou národní bankou uspořádala
pátou mezinárodní konferenci pod
názvem „Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové
finanční krize“.
Konference se konala v Kongresovém
centru VŠFS. Zúčastnilo se jí celkem 110
účastníků, vesměs odborníků z praxe,
pracovníků centrálních úřadů a jiných
centrálních institucí, obchodníků s cennými papíry, pracovníků bank, pojišťoven, profesních organizací, odborů
i studentů univerzity, a to navzdory již
probíhajícímu zkouškovému období.

Zaměření konference
Největší pozornost (na rozdíl od poslední konference o finančních trzích v roce
2009) byla věnována hodnocení dopadů krize na různé segmenty finančních trhů v České republice a ve světě,
kritickému hodnocení různých regulačních opatření a námětům na zlepšení
regulace finančních trhů. Tentokrát se
také hodně hovořilo o problémech českého pojišťovnictví, které sice nebylo
finanční krizí významněji zasaženo, ale
o jehož změny regulace se v důsledku
přijetí nových opatření zavedených
v EU nyní jedná.

Významná vystoupení
Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík
v hlavním referátu „Měnová politika
a finanční stabilita v České republice
v roce 2011“ analyzoval nové momenty
aktuálního vývoje finanční stability.
Vedle očekávání, že koruna bude dále
posilovat, viceguvernér ve svém příspěvku mimo jiné uvedl: „Rizikem pro
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finanční stabilitu v českém bankovním
sektoru se jeví kombinace optimismu
bank ohledně konce krize promítajícího
se do výplaty mimořádných dividend
a následného opětovného propadu
ekonomiky do recese.“
Prorektor VŠFS Petr Budinský ve svém
vystoupení upozornil na skutečnost, že
zatímco před dvěma lety stály v centru
zájmu finančních expertů deriváty, dnes
se pozornost přesunula do dluhopisů a komodit. „Státní dluhopisy mají
velkou volatilitu výnosů (vzhledem
k vnímání kreditního rizika) a komodity
vysokou volatilitu cen,“ uvedl prorektor
Budinský.
K problematice regulace bank se ve
svém příspěvku vyslovil Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisenbank,
a.s., který mimo jiné varoval: „Přehnaná
regulace povede ve střednědobém
horizontu k omezenému přístupu
k úvěrům.“ Na nebezpečí příliš přísné regulace pojišťovnictví upozornil
Vladimír Přikryl z Ministerstva financí,
Tomáš Síkora, výkonný ředitel České
asociace pojišťoven, a někteří další
referující.
O problematice distribuce finančních
produktů hovořil Michal Knapp, předseda představenstva a generální ředitel
OVB Allfinanz, a.s., který zdůraznil
významnou úlohu finančních zprostředkovatelů v distribučním procesu.

studenti magisterského studia a jeden
z absolventů VŠFS.
Na ideové přípravě konference se
podílel programový výbor v čele s prorektorem VŠFS Mojmírem Helískem.
Odborným garantem konference byl
Vladislav Pavlát, který je rovněž editorem Sborníku.
Sborník příspěvků z konference
o finančních trzích vyšel již počátkem
září. Vzhledem k tomu, že výsledky
letošní mezinárodní konference budou
promítnuty do studijních materiálů
a do výuky na VŠFS, zejména v oborech Bankovnictví a Pojišťovnictví,
a rovněž do několika připravovaných
knižních publikací autorů z řad katedry
bankovnictví, finančního investování
a pojišťovnictví, vřele doporučujeme
našim doktorandům a studentům magisterského i bakalářského studia, aby
se s jeho obsahem podrobně seznámili.
Sborník obsahuje i řadu zajímavých
příspěvků autorů z jiných univerzit, mj.
z Masarykovy univerzity a z Ekonomické
univerzity v Bratislavě.

Závěrem
Průběh letošní konference o finančních
trzích a jejich regulaci lze považovat za
velmi úspěšný, především díky značnému zájmu akademických pracovníků
veřejných i soukromých vysokých škol
a významných odborníků z praxe a aktivnímu zapojení našich doktorandů
a studentů.

Studentská sekce
Velkému zájmu se těšilo zařazení studentské sekce na pořad druhého dne
konference. V této sekci přednesli své
příspěvky čtyři doktorandi z VŠFS, čtyři

Příští konferenci k problematice finančních trhů a jejich regulace Vysoká škola
finanční a správní uspořádá jako obvykle po dvou letech – v roce 2013.
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Marketingové
komunikace se

emancipují
Dušan Pavlů // text
www.istock.com // foto

Marketingové komunikace usilovně
hledají svou duši – svoji vlastní specifiku, která by je odlišila jako vysokoškolský obor od ostatních příbuzných
disciplín. Jsou ve stejné situaci, jako
byly již desítky studijních či vědních
oborů před nimi a jako budou nepochybně další obory i v budoucích
letech.

investuje přes 60 miliard korun, ve vší
jejich vnitřní mnohotvárnosti (reklama, PR, podpora prodeje, DM, osobní
prodej), v jejich jednotnosti při formování životního stylu, prezentaci státu
a jeho institucí jak v tuzemsku, tak ale
především v zahraničí, v podpoře mezinárodního obchodu a národních kultur,
v rozvoji charity a v dalších oblastech?

Jozef Matúš, rektor Univerzity sv. Cyrila
a Metoděje v Trnavě, děkanka tamější
Fakulty masmediální komunikace Dana
Petranová, proděkan Fakulty masmédií
z Panevropské vysoké školy v Bratislavě
Jaroslav Světlík, z Fakulty sociálních
věd UK Tomáš Trampota a z VŠFS Milan
Kašík. Nadále pak probíhala vědecká
rozprava ve třech sekcích:

Marketingové komunikace vznikají
zhruba od poloviny 19. století zcela
přirozeně jako průsečík řady blízkých
oborů, jako interdisciplinární mozaika,
která jen postupně hledá svou tvář,
svou vlastní profilaci. Historicky vzato
se objevují s nástupem hromadné
produkce jako čistě utilitární dovednost zpočátku textového a grafického

To vše vedlo k úvahám uspořádat diskusní fórum, kde by především vysokoškolští pedagogové prezentovali své
pohledy na historii, současnost a budoucnost marketingové komunikace.
U zrodu ideje uspořádat mezinárodní
konferenci Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání stáli

● vědecké s gescí F. Zicha a J. Jiráka,
v níž odeznělo 14 původních příspěvků zejména sociologicky a kulturologicky orientovaných,
● pedagogické s gescí D. Pavlů
a M. Kašíka, kde bylo předneseno
18 vědeckých sdělení s tematikou
zkvalitňování výuky marketingových
komunikací a hledání optimální profilace studijních plánů,
● doktorandské pod patronací
O. Roubala a M. Solíka, v níž vystupovali doktorandi různých studijních
programů s celkem 14 příspěvky.

Marketingové komunikace zkoumají
především makroekonomie
a mikroekonomie, vědy o umění, vědy
o jazyce, psychologie a sociologie.
charakteru (inzeráty, plakáty, vývěsky,
tržní prezentace), později s rozvojem
masových médií přibývá auditivní a audiovizuální složka, prostorové artefakty,
v novodobé historii pak IT prezentace,
eventy a další. Vznikají na pomezí žurnalistiky a obchodu, scénických umění,
fotografie, filmu, televize, rozhlasu,
internetu. Marketingové komunikace
zkoumají především makroekonomie
a mikroekonomie, vědy o umění, vědy
o jazyce, psychologie a sociologie.
Jak tedy uchopit marketingové komunikace, do nichž se jen v Česku ročně

M. Kašík z VŠFS a J. Jirák z FSV UK. Díky
dobré práci organizačního a programového výboru se podařilo ve dnech
19. a 20. května 2011 přivítat v Kongresovém centru VŠFS celkem 96 odborníků ze 17 vysokých škol Česka, Slovenska
a Polska.
Jednání zahájila rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová, která akcentovala zejména význam sociologie pro
poznání podstaty a sociálních funkcí
marketingové komunikace v turbulentním a změnám podléhajícím světě.
V plenárním zasedání vystoupil také

Účastníci mezinárodní konference
ve svých 42 referátech a návazných
inspirujících diskusích z různých pozic
tvůrců i uživatelů komunikace zkoumali, analyzovali, syntetizovali, komparovali různé přístupy a poznatky s cílem
přiblížit se k tomu, co nazývám „duší
marketingové komunikace“. Nepochybně se nám podařilo postoupit o notný
kus kupředu. Účastníci se velmi spontánně dožadovali dalšího mezinárodního setkání. Bylo dohodnuto, že akce
bude mít bienální charakter a uskuteční
se v roce 2013.
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Být partnerem v projektu, jehož
nositelem je zodpovědná
a vstřícná instituce,
Redakce // text
Archiv // foto

Rozhovor s autorkou projektu „Trénink lektorů zaměřených na práci se
starší střední generací“ Mgr. Jaroslavou Barbarou Sporkovou

Paní magistro, je projekt „Trénink
lektorů zaměřených na práci se
starší střední generací“ skutečně
už čtvrtým úspěšným projektem,
který jste pro VŠFS napsala?
Ano i ne. Čtvrtý je, ale nositelem projektu je Střední škola řezbářská v Tovačově.
VŠFS je jejím partnerem.

A proč projekt nazýváte ANDY?
Oficiální název je příliš dlouhý na zapamatování. Navíc mám ráda netypické
názvy. Tento název vychází ze slova
Andragogika.

Co Vás nejvíce láká na spolupráci
s VŠFS?
Flexibilnost a profesionalita kolegyň
a kolegů, kteří se zabývají projektovým
řízením. U nich se mohu spolehnout na
to, že co si domluvíme, to bude stoprocentně splněno, a navíc v dojednaném
termínu. A to, že se jim musím vyrovnat,
mě vede k tomu, abych nezlenivěla.

Projekty píšete tak, že si pod nimi
představujete konkrétní osoby,
které je budou realizovat?
Víte, já píšu projekty i pro další vysoké
školy a pro řadu vědeckých ústavů. Pravda je ale taková, že pro VŠFS se mi píšou
daleko lépe, neboť osobně znám celou
řadu zaměstnanců a zaměstnankyň školy.

Jak jste se již zmínila, VŠFS je pouze partnerem projektu.
Slovo pouze ve Vaší otázce bych
vynechala. Odborná část projektu je
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je příjemné

totiž plně v kompetenci VŠFS. Projekt
byl podáván do výzvy, kterou vyhlásil
Olomoucký kraj, a je proto jasné, že je-li
žadatelem škola, kterou kraj zřizuje, má
větší šanci na přijetí. A takovou školou
ta tovačovská je.

Můžete nám školu nějakým způsobem přiblížit?
Střední škola řezbářská Tovačov není
ledajaká škola. Je zařazena do seznamu
škol považovaných Ministerstvem školství za rodinné stříbro. Hned při první
schůzce, na které jsme s paní ředitelkou
hovořili o projektu, bylo jasné, že jsme
trefili do černého.

Píšete vzdělávací projekty. Jakého
vzdělávání se týká projekt ANDY?
Projekt je zaměřen na rozšíření a prohloubení lektorských dovedností a nových gramotností učitelů škol Olomouckého kraje, kteří se hodlají v budoucnu
věnovat lektorské činnosti.

O jaké konkrétní gramotnosti se
jedná?
Jde o finanční, občanskou a informační
gramotnost a dále o gramotnost udrži-

telného rozvoje. Tyto gramotnosti patří
k těm nejdůležitějším, které uvádí Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR z roku
2002, která dosud nebyla překonána.

Projekt byl zahájen z kraje letošního roku. Dá se již hovořit o nějakých nabytých zkušenostech?
Jistě. První zkušeností je, že být partnerem v projektu, jehož nositelem je
zodpovědná a vstřícná instituce, je
příjemné. K dalším pozitivním zkušenostem patří poznání, že zájem o vzdělávací aktivity projektu přesahuje moje
očekávání. Již méně sympatickou zkušeností je zjištění, že požadavky řídicího
orgánu, kterým je Olomoucký kraj, jsou
významně náročnější než v případě projektů, které jsou řízeny přímo z MŠMT.

Vzdělávací akce projektu budou
zahájeny za několik týdnů. Jak se
na ně připravujete?
Doděláváme korektury textů, dolaďuje
se prostředí pro e-learning, je hotový
kompletní rozvrh všech akcí prvního
vzdělávacího běhu a připravujeme
úvodní konferenci, na kterou ihned
naváže první vzdělávací modul.
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EQUIP

MPA

Jan Rytina, Lenka Omelková // text
Archiv // foto

Eva Lebedová // text
www.sxc.hu // foto

Distanční studijní opory na
Vysoké škole finanční a správní

Partnerství s London South
Bank University

Škola v posledních třech letech systematicky podporuje
tvorbu distančních studijních opor a jejich postupné
zavádění do výuky.

VŠFS získala v minulém roce akreditaci programu Master
of Public Administration (MPA). Tato akreditace MŠMT ČR
sice umožňuje nabízet program MPA zájemcům působícím
převážně ve veřejné správě, absolventi mají však nárok
pouze na závěrečné osvědčení, ale nemají oprávnění získat
titul MPA. Z tohoto důvodu byla zahájena jednání s několika
zahraničními partnery, kteří by svou garancí zajistili globální
akreditaci programu. Z řad oslovených vzdělávacích institucí,
které disponují zmíněnou akreditací, byla navázána jednání
ohledně spolupráce a partnerství s prestižní londýnskou
univerzitou London South Bank University.

Krokem jedna byl výběr předmětů, pro které byly
zpracovány distanční studijní opory. Kritéria výběru
předmětů byla: perspektivnost předmětu v dlouhodobém
výhledu, počet studentů, doporučení vedoucího katedry,
personální zajištění role autora distanční studijní opory,
způsob zakončení předmětu, počet kreditů.
Krokem dvě je průběžná a dlouhodobá podpora autorů
distančních studijních opor a tutorů.
A třetím, nejdůležitějším krokem je informování studentů
o smyslu a přínosu distančních studijních opor při
zkvalitňování kombinované formy studia. Hlavními nástroji,
které byly využity, jsou: Průvodce distančním studiem na
VŠFS (aktualizovaný pro každý akademický rok), informační
leták, úvodní dopisy tutorů.
Vytvořeno bylo celkem dvacet sedm distančních studijních
opor. Každá z nich umožňuje při výuce v plném rozsahu
uplatnit Blended learning1 – smíšené vzdělávání,
kombinace distančního a prezenčního vzdělávání .
Do vývoje a aplikace distančních studijních opor bylo
dosud zapojeno 43 pedagogů VŠFS. Přímou zkušenost
s distanční výukou získalo 1 098 studentů, mezi nimi jsou
všichni studenti bc. kombinovaného studia 1. i 2. ročníku
v akademickém roce 2010/11.

Blended learning – kombinace standardní výuky (prezenční,
prezentační, face-to-face) s e-learningem. Blended learning se snaží
kompenzovat některé dílčí nevýhody e-learningu při plnění vzdělávacích
cílů kombinací s prvky standardní výuky, kdy je například kombinován
v distančním studiu e-learningový kurz s úvodním či závěrečným
seminářem nebo workshopem. Tento přístup je vhodný především tam,
kde cílová skupina není zvyklá používat moderní komunikační nástroje,
jako je chat, diskusní fórum, videokonference a podobně.

1

London South Bank University (LSBU) je jednou z největších
a nejstarších univerzitv Londýně.
Od roku 1892 poskytuje studentům akreditované
a profesionálně uznávané vzdělání. Je kosmopolitní
univerzitou s více než 25 000 studenty z více než 120
zemí. V nedávné době, v březnu minulého roku, obdržela
nejvyšší možné hodnocení kvality vzdělávání od nezávislého
hodnotitele kvality „Quality Assurance Agency“.
S partnerskou univerzitou již proběhlo první jednání
v Londýně, jehož vyústěním bylo uzavření „Memoranda
porozumění“ čili dohody vzájemné spolupráce mezi VŠFS
a LSBU. V centru této spolupráce stojí již výše zmíněný
program MPA, který by v případě oboustranné dohody
univerzit realizovala VŠFS pod validací partnerské LSBU, jež
disponuje globální akreditací tohoto programu.
Dva vedoucí představitelé programu partnera, ředitelka
programu Chrissie Oldfield a zastupující ředitel Stephen
Barber, vystoupili aktivně na mezinárodní konferenci Human
Capital and Investment in Education pořádanou VŠFS
úspěšně již 14. rokem. V rámci návštěvy zástupců partnera
proběhla i pracovní jednání s cílem definovat konkrétní
podobu spolupráce a její další vývoj.
Uzavření partnerství a blízké kooperace s anglickou univerzitou je pro VŠFS významným krokem na cestě k rozvoji
mezinárodní spolupráce.
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MEXIKO

MÍŠEŇ

Jiří Tillner // text

Lucie Samohýlová // text
Lucie Samohýlová // foto

Léto s Mexičany

Letní škola v Míšni

Druhý ročník letní školy uspořádala Vysoká škola finanční
a správní ve spolupráci se City University of Seattle (USA)
pro studenty CETYS Universidad (Mexiko) a vytvořila tak
významný, opakující se trilaterální projekt.

Již po šesté se v německé Míšni konala letní škola, kterou
tradičně pořádá partnerská Fachhochschule der Sächsischen
Verwaltung Meißen. Letos se ve dnech 22. – 27. srpna
diskutovalo nad tématem „Více či méně státu“ a přítomno
bylo přes 200 studentů z Německa, Polska, Ukrajiny a České
republiky. Za naši univerzitu se zúčastnili studenti Marek
Červ, Petr Horák, Jan Machálek, Lubica Moravcová a Lucie
Samohýlová, doprovázeni Rudolfem Heidu z katedry veřejné
správy.

Spolupráci s univerzitou CETYS datujeme do roku 2009,
kdy byla v Mexiku při příležitosti inaugurace rektora
Fernanda León Garcíi podepsána první bilaterální smlouva
s VŠFS. Myšlenka přivézt letní školu do Prahy vznikla
velice záhy za zásadní podpory rektorky B. Šenkýřové
a prorektora P. Budinského.
Letošní ročník absolvovalo 19 studentů (o tři více než loni)
a příští rok plánujeme až 30 účastníků. Do budoucna bude
otevřena možnost přihlášení pro studenty CityU a dalších
spřízněných univerzit v Mexiku. Hlavním předpokladem
účasti je splnění vysokých nároků na anglický jazyk –
nejenže v něm probíhá výuka, ale je to oficiální jazyk celé
akce.
Hlavním předmětem výuky byl kurz Projektové řízení,
který běžel dle osnov CityU, pod taktovkou lektora
a zkušeného manažera v oboru Erica Abhyankara
(USA). „He is a great inspiration for students and great
instructor. One of the best I’ve personally had,“ řekl jeden
student prostřednictvím hodnotícího formuláře. Tento
mezioborový předmět umožnil účast studentům z tak
rozličných programů, jako je engineering, international
public accountant nebo international business, a usnadnil
převod příslušných kreditů. Celkem třicet kontaktních
hodin bylo rovnoměrně rozděleno do tří týdnů pobytu
a hlavním výstupem byla příprava a realizace prezentace
vlastního projektu v týmu po čtyřech lidech. Nápadité
a do detailu zpracované projektové záměry byly lektorem
vysoko hodnoceny, jeden tým získal dokonce 100 %.
Nabitý program, plný výletů, obsahoval také sportovní den
a další aktivity a byl výrazně podpořen studenty ISC VŠFS.
Náš studentský klub, který se v průběhu roku stará hlavně
o příchozí studenty programu Erasmus, si zaslouží velké
poděkování za pomoc při integraci účastníků do českého
prostředí. „I love that we could meet Czech students,“ řekl
další student. Koneckonců kamarádství, která se během
pobytu vytvořila, patří k největším přínosům celého
projektu.

„It was
a great time
in everything
we did .“
student
programu
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Během přednáškových bloků se diskutovalo o aktuálních
tématech hýbajících nejen veřejnou správou, ale celou
společností, jakými jsou důchodová reforma, financování
veřejných rozpočtů či financování policie při nasazení během
sportovních utkání. Přednášejícími byli nejen studenti
a lektoři ze zúčastněných škol, ale také zástupci saské veřejné
správy.
Součástí programu byly i kulturní a poznávací akce,
samozřejmostí byla prohlídka Míšně spolu s návštěvou
Albrechtsburgu a slavné míšeňské porcelánky, ale také výlet
do Drážďan či projížďka po Labi na raftech. Po večerech se
studenti mohli seznámit u táboráku či na diskotéce, kde i přes
únavu po vyčerpávajícím programu a přes všudypřítomné
komáry zábava končila až pozdě k ránu.
I díky perfektní organizaci a krásnému počasí byla letní škola
zážitkem, který nás na straně jedné přiměl přemýšlet nad
řešením aktuálních problémů, a na straně druhé obohatil
kulturně a společensky.
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Bajkal – perla Sibiře
Pavla Topolánková // text
Pavla Topolánková // foto

V jižní části východní Sibiře leží nejhlubší
(asi 1 637 m) a nejstarší (25 mil. let)
jezero světa Bajkal…

Obsahuje 20 procent veškeré nezamrzlé sladké vody na Zemi. Pokrývá
plochu zhruba poloviční, než je rozloha České republiky. Do jezera ústí
544 řek a vytéká z něj řeka Angara.
Po obou březích lemují jezero horská
pásma, jejichž hřebeny se vypínají
2 000 m nad jeho hladinou. Od roku
1996 je chráněno jako světové dědictví UNESCO.

18. 7. 2010 (neděle)
Z Prahy do Moskvy jsme přiletěli na
letiště Šeremetěvo, je hrozné vedro
a dusno, čekáme snad hodinu a půl na
pasové kontrole, pak vyzvedneme batohy a úprkem běžíme letištěm na koridor, ze kterého za velmi krátkou dobu
máme odletět do Irkutska. Měli jsme
štěstí, byli jsme odbaveni jako poslední
cestující, dva účastníci zájezdu zůstali
v Moskvě a přiletěli až v úterý ráno.

19. 7. 2010 (pondělí)
V Irkutsku nás čekala průvodkyně Bára,
ubytování a odpolední prohlídka „Paříže

Sibiře“ na Transsibiřské magistrále. Staré dřevěné domy s vyřezávaným krajkovím kolem oken, muzeum děkabristů,
moderní socialistické bulváry, chrám
pravoslavný i katolický a nádherná širá
Angara. Míjeli jsme hostinec u Švejka –
v revolučních dobách se zde angažoval
Jaroslav Hašek – jedno foto a v odpoledním vedru jsme spěchali rušnou ulicí
dále. Až večer jsme poprvé ochutnali
místní pivo a lososovitou rybu omula,
která nás pak ve všech možných úpravách provázela po celou dobu.

20. 7. 2010 (úterý)
Ráno už v kompletní sestavě deseti
lidí plus průvodkyně Bára odjíždíme.
Naším cílem je ostrov Olchon, konkrétně rybářská vesnice Chužir. Celý den se
vláčíme v maršrutce (maršrutnoje taxi).
Je vedro, cesta je chvíli asfaltová, chvíli
prašná. Konečně Bajkal! Jezero jako
moře, nedozírné. Olchon je zajímavý
svým klimatem – minimálně zde prší
a písečné pláže přecházejí v téměř
písečnou poušť. V písku kvetou ost-

růvky mateřídoušky a poletují barevní
motýli v překvapivě velkém množství.
Z oken maršrutky jsme pozorovali stáda
krav a koní, občas jsme viděli několik
dřevěných chalup, jinak step a tajga.
Bílé břízy, modříny a borovice. V Chužiru nám ubytování poskytla burjatská
rodina. Burjati, původně nomádi, přišli
z Mongolska a dnes žijí v okolí Bajkalu
včetně autonomní Burjatské republiky.
Pro návštěvy měli domácí připraveno
zánovní dřevěné stavení s více pokoji,
sami žili v malé staré chalupě. Veškerá
hygiena se odehrávala venku, latríny
byly umístěny za bramborovým polem
na konci pozemku. Večer jsme se skromně najedli v místní vývařovně a pak si
v nedalekém stánku dali chlazené pivo
a mletým masem plněné pirohy, které
se zde jmenují pozy; koupit si sušeného
nebo uzeného omula jsem prozatím
neměla odvahu. Ty mouchy…

21. 7. 2010 (středa)
Celý dnešek jsme prožili v nádherné
panenské přírodě. Místní burjatský řidič
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nás dopravil starým GAZem cestou
necestou do lůna tajgy a pěšky jsme
pokračovali údolím plným květin a motýlů k cíli cesty, posvátnému buddhistickému místu s vlajícími barevnými
látkami. Panovalo čtyřicetistupňové vedro a bezvětří. Vůbec jsem si nedovedla
představit, že v zimě zde nastanou třeskuté mrazy a jezero hluboce zamrzne…
Náš burjatský řidič mezitím připravil
v kotlíku na ohništi uchu, rybí polévku
se zeleninou, brambory a rýží. Přivezl
také chléb a sušenky k čaji. Odpoledne
jsme se přesunuli k bahnitému jezírku Šara-Nur s černou léčivou vodou.
Večer jsme se vypravili na mys Burchan
s posvátnou Šamanskou skálou, což je
bílý rozeklaný útvar na břehu Bajkalu.
Dle pověsti zde místní šamané hovořili
s bohy. Až do setmění, které nastalo asi
hodinu před půlnocí, jsme se procházeli prachem vesnice, u stánku jsme
si koupili výborného uzeného omula
a studené pivo, užívali jsme si to.

22. 7. 2010 (čtvrtek)
Od rána cestujeme ostrovem Olchon na
mys Choboj, výběžek skutečně připomínající kel nebo zub. Cesta vede podél
Bajkalu stepí, občas vidíme pár chalup,

tábořiště s barevnými stany, ohniště,
kolem kterých místní suší ryby navléknuté na drát, staré rybářské bárky, cesta
vede písečnými dunami a tajgou. Konečně jsme v cíli, pohled na nekonečný
Bajkal halící se do mlhy je krásný. Řidič
vaří uchu, sedíme v chládku nízkých
borovic a kocháme se. Cestou zpět se
zastavujeme ve vesnici Pesčanaja, kde
jsou pozůstatky gulagu (Glavnoje upravlenje ispravitelno – trudovych lagerej),
který tu dlouho fungoval v minulém
století. Dnes zde žijí dvě bezdětné rodiny. Je to hezké místo, průzračný Bajkal,
zlatý písek a zelená tajga. Zlé časy
už nepřipomíná vůbec nic… Někteří
odvážlivci se v ledové vodě koupou,
my ostatní si aspoň namáčíme nohy.
A poslední večer v Chužiru, prohlížíme
si jurtu, která slouží jako muzeum a prodejna suvenýrů. Burjati vyrábějí pěkné
věci ze dřeva a rybích kostí.

23. 7. 2010 (pátek)
Brzy ráno vyplouváme na poloostrov
Svatý nos do Usť-Barguzinu. Rybářská
bárka Volnyj je docela malá, zjevně
starší, ale pěkně modře natřená. Kapitána doprovází manželka, během dne
nám vaří v samovaru na dřevo čaj a při-

Pozůstatky gulagu

Tábořiště
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náší sušenky. Od vody jde opravdu velký chlad, postupně si oblékáme bundy
a čepice. Míjíme Šamanskou skálu, mys
Choboj a vplouváme na širé jezero
lemované pohořím, které je součástí
východního Sajanu a jehož vrcholky se
ztrácejí v mlze. K večeru připlouváme
do cílové stanice, vystupujeme z lodi,
okamžitě je vedro, s batohy na zádech
procházíme rozlehlou vesnicí Usť-Barguzin, rozlehlý dřevěný dům je naším
dalším příbytkem. Rodina Bělovových
nás očekává, rozdělujeme si pokoje
a nám připadá výminek na dvorku
za domem. Je to exkluzivní bydlení
s vlastní suchou toaletou a venkovním
umyvadlem. Pokoj lze větrat dveřmi,
což je výhoda, okna v domě jsou totiž
pevná, neotevírají se. V jídelně nás
čeká skvělá večeře, studený uzený
omul, boršč, rybí karbanátky s bramborovou kaší, zeleninový salát, čaj
nebo káva a sušenky. Poprvé v životě
vyzkoušíme baňu. Poléváme se teplou
i studenou vodou ve speciálním přístavku, který je zde součástí každého
stavení, způsob mytí je to vskutku
zábavný.
Pokračování příště

        Vot eto těchnika!

Posvátná Šamanská skála na mysu Burchan
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Harmonogram akcí VŠFS na

rok 2011/2012

Magdalena Straková // text

12

Prosinec

07. 12. 		
12. 12. 		
13. 12. 		
21. 12. 		

Křest kalendáře pro rok 2012 		
Zahájení výstavy fotografií OECD
Setkání s novináři v Praze
Vánoční večírek

07. 01. 		
17. 01. 		
19. 01. 		
24. 01.– 25. 01
31. 01. 		

Ples VŠFS a BA
Slavnostní vernisáž výstavy B. Šenkýřové v Ústí nad Labem
Šachový turnaj středních škol na VŠFS
Gaudeamus Praha		
Slavnostní zahájení soutěže GMC

23. 02. 		

Jobday 		

22. 03. 		
27. 03. 		

Přednáška člena NERV J. Procházky 		
GMC – národní finále na VŠFS		
Galavečer GMC		

		
		
26. 05.		

Setkání s absolventy		
Setkání s novináři v Mostě
Fotbalový turnaj o pohár Vysoké školy finanční a správní

03. 06.		
09. 06.–10. 06
		

Garden party
Kladenské dvorky
Konference „Změny v řízení podniku“ 		

1

Leden

2

Únor

		

3

Březen

5

Květen

6

Červen

9

Září

		
		

Konference na zahájení AR 2012/2013
Konference „Lidský kapitál“

		

Konference „Důchodová reforma“

10
Říjen

12

Prosinec

19. 12.		

Vánoční večírek

Termín bude upřesněn
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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
práci. ● Monopol na elektrošrot. Na trhu s elektroodpadem
s 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

